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PEDALLARKEN...

Bisikletlilerin en sevdiği zamanları yaşadığımız bu günlerde, birbirinden 
farklı etkinliklerle, artık 2019 yılının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. 
Bike Pedia olarak her ay ele aldığımız konular değişirken, bisikletli 
yaşamlarını merak ettiğimiz dostlarla söyleşiler yapmaya da devam 
ediyoruz.

Bisiklet, ülkemizde yıllarca sadece karne hediyesi olarak düşünülen 
bir araç olmuştur. Yaz tatili boyunca güvenli sürüş için sadece okul 
bahçelerinde ve mahalle aralarında sürülebilmiştir. Büyük şehirlerimizde 
giderek artan nüfus yoğunluğuyla beraber, ulaşımdaki araç sayısı 
da hızla artış göstermiş ve mevcut karayollarının yetersizliğiyle 
trafik çekilemez noktaya gelmiştir. Avrupa’da birçok şehir merkezi 
araç trafiğine kapatılıp, yayalaştırılıp, bisikletli ulaşıma açılmışken, 
ülkemizde bisikletli ulaşımın gelişimi kaplumbağa hızında ilerlemeye 
devam ediyor. Temennimiz bisikletli ulaşımın artış sağlayabilmesi için 
belediyelerin şehir merkezlerinde, bisiklet yolları ve karayollarında 
paylaşımlı bisiklet yollarının artış göstermesidir. 

Bununla birlikte elbette bisikletlilerin de aynı dili konuşuyor olması 
ve kurallara uyması da çok büyük önem arz etmektedir. Mesela Avrupa 
ülkelerinde bilimsel dayanaklarla uygulanan kurallar, kanunlaştırılmış 
ve bisikletli ulaşım trafiğe entegre edilmiştir. Ancak ülkemizde bisikletli 
ulaşıma trafik kanununda çok açıklayacı olarak yer verilmemiştir. Bu 
sebeple ülkemizdeki vatandaşlar, bisikletin trafikteki yerini ne yazık ki 
bilmemektedir. 

Bisikletli ulaşım sağlamayanların haklarımızı bilmedikleri gibi, ne 
yazık ki, bisikletli ulaşım sağlayan dostlarımızın da trafikteki haklarını 
bilmediklerine yakın zamanda tanık olduk. Biliyorsunuz tüm Avrupa 
ülkelerinde trafikte diğer taşıtlarla aynı anda yer aldığınızda bir 
otomobil sizi sollamak istediği zaman, güvenli geçiş ortamı sağlandığı 
an, bisikletlinin 1.5 m yanından geçerek geçişini sağlar. Bununla 
ilgili 1.5 metre kuralı, birçok görsel afişte, videolu anlatımlarla 
ve hatta Avrupa’daki ehliyet sınavlarında soru olarak yer almıştır. 
Ancak ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il İstanbul’da, 
kendilerine bisiklet meclisi diyen, bir kaç bisikletli bir araya gelerek, 
tüm Avrupa şehirlerinde uygulanan 1.5 m farkındalığını, 1 metre olarak 
yapıyor olmasını üzülerek takip ettik. Umarız ki, bir an önce, bizlerin 
ve birçok bisikletlinin resmi kurumlara yapacağı iletişimlerle, trafik 
kanununda yapılacak düzenlemelerle 1.5 metre kuralı resmiyet kazanır.

Bir an önce ülkemizde bisikletlinin trafikte saygınlığını kazanmasını 
ve bisikletli ulaşımın çoğalmasını arzu ediyoruz. Bunun yanı sıra Ekim 
sayısında yer verdiğimiz Türkiye’nin en iyi MTB kadın bisikletçisi Esra 
Kürkçü Akgönül’lerin sayısının artması ve bisiklet sporunun ülkemizde 
hızla artış göstermesini istiyoruz. Ülkemizde genç nüfusu düşünecek 
olursak, bu alanda yapılacak yatırımlarla birçok gencimiz bisiklet 
sporuna gönül verebilir. Bisiklet sporunda daha önce hiç olimpiyatlarda 
yer alamamış olmamız aslında, bisiklet sporuna verdiğimiz değeri 
gösteriyor. Umarız ki bisikletli ulaşım gibi bisiklet sporu da hak ettiği 
yeri bulur ve ilerleyen zamanlarda Ay Yıldızlı bayrağımızı taşıyan 
sporcuları Olimpiyatlarda görebiliriz. 
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Yeni bir bisiklet alırken 
herkesin aklında en uygun 
fiyata en iyi bisikleti bulmak 

yatar. Eski model ama en üst 
donanım bir bisiklet almak bu 
düşünceye uygun bir cevap olarak 
gözüküyor. Sonuçta kim dura-ace 
setli bir yol bisikleti istemez ki? 
Ancak her güzel şeyin bir de kötü 
yanı olduğu gibi bu konuda da 
tatsızlıklar olabiliyor.
Gün geçmiyor ki, bisikletlerde yeni 
bir teknoloji tanıtılmasın. Geçtiğimiz 

yıl alınan en pahalı bisiklet 
bile bu yıl çıkan modellerin 
epey gerisinde kalabiliyor. 
Sonuç olarak da eski stok ve 
ikinci el bisikletlerin fiyatları 
ciddi anlamda düşebiliyor. 
Üreticiler bunun önüne 
geçebilmek için yeni 
modelleri öncekinden daha 
pahalı yapsa da sonuç 
çok değişmiyor. Bunun 
sonucunda da bizler yeni 
bisiklet bakarken birkaç 

yıl geri gidip 
eski model 
bir üst seviye 
bisikleti ucuza 
bulabiliyoruz. Şu 
anda disk frene 
sahip olmayan 
yeni model bir 
yol bisikleti, 
daha pahalı 
bir teknolojiye 
sahip eski 
disk frenli 
modellerden 
daha ucuza 
satılabiliyor.

Şimdi size donanıma göre eski teknoloji ya 
da kullanılmış parçalarda ne gibi sorunlar 
yaşayabileceğinizden söz edelim. Öncelikle 
kadrodan başlıyoruz. 2000’lerde kullanılan 
malzemelerde ciddi bir ilerleme kaydedildi. 
2010’larda ise kadroların hava direncine olan 
etkisi ve disk uyumu üzerine yoğunlaşıldı. 5 
yıllık bir bisikleti alarak büyük ihtimalle fren 

performansından feragat edeceksiniz. Bunun 
dışında çok büyük sıkıntı yaşamazsınız. Eğer
        10 yıllık bir bisiklet alacak olursanız 

kabloların kadro dışından 
geçmesi ve görsel olarak 

demodelik gibi sorunlar 
yaşayacaksınız. 
Eğer bisiklet 
ikinci el olacaksa, 
boya ve kablo 
kılavuzlarında da 

sorun yaşayabilirsiniz. 
Çok şanslı olduğunuzu 

varsayarsak kendinize 
güzel bir bisiklet almış 

olacaksınız. 

Vites sistemleri konusunda da son 10 yılda 
önemli yenilikler oldu. Üst seviyelerde 10’lu 
kasetler yerini 12’li kasetlere bıraktı. Ağırlık 
olarak çok değişim olmasa da performans 
olarak ciddi adımlar atıldı. Shimano cephesinde 

Yeni bir bisiklet alırken yeni model standart donanımlı bir bisiklet mi almalı, yoksa eski model yüksek donanımlı bir bisiklet mi tercih edilmeli? Sizler için bu konuyu kaleme aldık.

MODEL Mİ DONANIM MI

2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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elektronik ama kablolu vitesler 
kullanılmaya başlandı. Sram’da ise 
ikinci jenerasyon kablosuz vites seti 
tanıtıldı. Yaklaşık 5 yıllık ve kablolu 
Shimano DuraAce veya Sram Red 
seti uygun fiyatlara bulmanız 
ihtimal dahilinde. Bu parçalar ilk 
baştan beri yüksek teknoloji ile 
üretildikleri için eski olmaları 
performans açısından büyük fark 
yaratmayacaktır. 

Bunun dışında dağ 
bisikletlerinde ikinci el vites 
seti alırken aşınmalara ve 
vuruklara dikkat etmeniz 
gerekecektir. Kırık bir üst seviye parça 
eski de olsa ciddi maliyetler doğurabilir.

Fren konusunda yol bisikletlerinin diskli 
sistemlere geçtiğini söylemiştik. Dağ 
bisikletlerinde ise uzun yıllardır disk frenler 
kullanımda. Eski ile yeni sistemlerin farkı 
genellikle performans olarak açıklanabilir. Bakımı 
doğru yapılan bir fren sistemi uzun yıllar ilk 
günkü performansında çalışacaktır.
Dağ bisikletlerinin amortisör sistemleri genellikle 
en çok yıpranan kısımları oluyor. Bisiklet sıfır 
olarak kutudan çıksa bile uzun yıllar beklediyse 

sorun yaşanabiliyor. Bu da 
genellikle toz keçelerinden 
ve iç aksamdaki oringlerden 

kaynaklı oluyor. Kauçuk parçalar 
özelliğini yitirdiği için kullanımın 

ilk aylarında yağ kaçakları başlıyor. 
Bu yüzden eski bir bisiklet alırken 

amortisörlerine baktırmakta fayda 
var. Bu saydıklarımızın dışında başka 
donanımlar da var elbette. Fakat diğer 

donanımların maliyetleri düşünülünce 
bunların yanında devede kulak 

kalıyorlar diyebiliriz. Bizden size tavsiye, 
eski ve üst donanımlı bir bisikleti 
ucuza bulursanız işten anlayan birine 

göstermeniz olacaktır. Doğru kararlar 
sonucunda sizi uzun süre daha memnun 

edebilecek bir bisikleti ucuza satın 
alabilirsiniz. Ama sadece donanımın etiketlerinin 
büyüsüne kapılıp bakımsız bir bisiklet satın 
almayın. b

Doğru kararlar sonucunda sizi uzun süre daha memnun edebilecek bir bisikleti ucuza satın alabilirsiniz. Ama sadece donanımın etiketlerinin büyüsüne kapılıp bakımsız bir bisiklet satın almayın.
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BISIKLET 
TEMIZLEME 
SANATI

Bisiklet 
temizliğinde dikkat etmeniz gereken ilk konu rulmanlara su girmesini engellemek ve bisikleti güzelce kurulayıp yağlamak olmalı. 

2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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Sonbaharın gelmesi ile birlikte 
bisikletleriniz yağmurlu havaların 
gazabına uğramaya başladı. Islak zeminde 

yapılacak 10 dakikalık sürüş bile bisikletlerin 
pislik içinde kalmasına yetiyor. Bu yetmezmiş 
gibi temizlenmeyen parçalarda zamanla kalıcı 
hasarlar da oluşur. Peki bisikletinizi nasıl 
temizlemelisiniz? Nelere dikkat etmelisiniz? 
Haydi başlayalım...

Bisiklet temizliğinde dikkat etmeniz gereken 
ilk konu rulmanlara su girmesini engellemek 
ve bisikleti güzelce kurulayıp yağlamak olmalı. 

Bisikletinizde disk fren varsa ilk yapmanız 
gereken balataları ıslanmadan çıkarmaktır. 
Bunun ardından bisikletinizi yıkadığınız 
yer bahçe veya balkon gibi geniş bir yerse 
doğrudan yıkama faslına geçebilirsiniz. 
Eğer dar bir alanda yıkama işlemini 
gerçekleştirecekseniz bisikleti ters çevirip 
tekerlekleri sökmenizde fayda vardır. 

İhtiyacınız olan malzemeler tekerlekler için sert 
kıllı bir fırça (bulaşık fırçası olabilir), dar alanlar 
için bir diş fırçası, kadro için yumuşak bir 
sünger, kurulama için 2 ya da 3 tane mikrofiber 

bez, bisiklet şampuanı veya 
bulaşık deterjanı ve son olarak da 
zincir için yağ çözücüdür.

Bisikleti sünger ve şampuan 
ile köpürterek yıkamaya 
başlıyorsunuz. Aynı şekilde 
sert fırça ile tekerlekleri de 
iyice köpürtüyorsunuz. Bisikleti 
bu ilk kısmın ardından bol 
suyla durulamak inatçı kirleri 
görmenizi sağlayacaktır. Kadro 
ve tekerleklerde kalan kirleri 
ilk işlemi tekrarlayarak iyice 
temizliyorsunuz. Ardından yağ 

çözücü ve kalın kıllı fırça ile zinciri, kaseti 
ve aynakolu kirli yağdan arındırmalısınız. 
Amortisör ve aktarıcıların dar kısımlarını 
diş fırçası ve şampuan ile derinlemesine 
temizleyiniz. Gidon bandı ve elcikleri 
temizlerken temiz sünger kullanmaya ve çok 
sert davranmamaya özen gösterin. Bu sayede 
daha uzun ömürlü olurlar. Bu işlemin ardından 
bisikleti su ile iyice durulayın. Temizlendiğinden 
emin 
olduğunuzda 
temiz 
bezlerle 
kurulamaya 
başlayın. 
Yağlı olan 
aktarma 
sistemi için 
ayrı bir bez 
kullanın. 
Bu sayede 
sistemde 
kalmış 
olabilecek 
yağın 
bisikletin 
diğer 
kısımlarını 

kirletmesinin önüne geçmiş olursunuz. 
Fren pabuçlarınızı da iyice silmeyi unutmayın 
ki frene bastığınızda işler durumda olsunlar. 
Kurulama işlemi bittikten sonra zinciri yağlayın. 
Bu aşamada damlatma sistemli yağlardan 
kullanmanız fren yüzeylerine yağ sıçramasını 
engelleyecektir. En son olarak fren balatalarını 
yerine takın ve bir sonraki sürüşe kadar 
bisikletinizi dinlendirin. b
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Bisiklet icad edildiğinde 
günümüz modern 
biçiminden oldukça 

uzaktaydı. Bugün küçük çocuklar 
için var olan “taytay” diye 
adlandırılan pedalsız bisikletlere 
benziyorlardı diyebiliriz. Bisikleti 
süren ayakları ile hızlanır ya da 
dururdu. Sonra birileri ön tekere 
pedalları ekledi. Bunlar da günümüz 
çocuklarının üç tekerlekli bisikleti 
gibi kullanılıyorlardı, bir farkla; iki 
tekerlekliydiler... 

Zaman içinde bu ön tekerden 
pedallı bisikletlerin yeterince hızlı 
gidemedikleri görüldü. Çünkü insanın 
pedal çevirme hızı için belli bir 
kapasitesi ve konfor alanı vardı. 
Önceleri çözüm olarak ön tekerleği 
dev gibi olan ve cambaz gibi 
kullanılan bisikletler doğdu. Elbette 
bu da gerçek çözüm değildi. 

Nihayet birisi arka tekere pedal 
dönüşlerini ileten zincir sistemini 
buldu. Tekerlek çapları uygun 
ölçüye geldi. Fren sistemleri 
ve sonunda konfor sağlayan 
lastik tekerlekler eklendi. 
Ancak yine tam olarak bir 
çözüme varılmamıştı. Ön ve 
arka dişlileri sabit kaldığı 
müddetçe bisiklet kalkışta 
çok “ağır” pedala ve hızlı 
gidilmeye çalıştığında da 
pedal çevirme hızına gelip 
dayanıyordu. Bisiklet 
bu konuda aslında tek 
ARAÇTIR denilemez. 
Sonunda arabalar için 
de bir çözüm olan vites 
sistemi bisiklete eklendi. 
Artık günümüzün 
bisikletinde bulunan 
gerekli bütün sistemler 
tamamlanmıştı...

Biraz garip görünse de, birçok 
bisikletli ya şahit olmuş ya da 
kendisi vites ile ilgili ilginç 
bir durum yaşamıştır; vites 
kullanımını bilmemekten 
dolayı bir süre hep aynı vitesi 
kullanmak. Ama sonunda 
herkes bunu öğrenir. Vites 
kullanımında bazılarının 
yaklaşımı olan vitesleri 
birer sayı olarak görmek 
hem öğrenmeyi zorlaştırır 
hem de bazılarının kafasını 
karıştırarak cesaretlerini 
kırar. Vitesi arttırma ve 
eksiltmeyi “hissederek” 
kullanacaksınız!

Peki vites gerçekte 
ne işe yarar? Şimdi 
geliyoruz bisikletin 
matematiğine... 
Yine öncelikle 
bazı kavramların 
tanımlarını yaparak 
işe başlayalım. 
Kadans... Bisikletliler 
arasındaki 
konuşmalarda sık 
sık adı geçen bu 
terim “dakikada 
pedal çevirme 
sayısı”dır. Sıradan 

bir bisikletli için konforlu bir sürüşte 
kadans üst seviyesi 90 devir/dakika 
civarındadır. 

Bugün bir bisiklet almak istediğinizde 
farklı tekerlek çaplarına sahip 
olduklarını görürsünüz. Katlanır 
bisikletlerde genellikle 16”-22” aralığı 
görülürken diğerlerinde 26”, 28” ya 
da 29” gibi değerlerle karşılaşırız. 
Yazımızda bundan sonra konunun 
fazla karışmaması için kullanıcılar 
arasında daha ilgi çekici olan şehir 
ve yol bisikletlerinin 28” çaplı 
tekerleklerinin değerini kullanacağız. 

Çapı belli olan bir tekerleğin çevresi, 
yani tekerlek bir dönüş yaptığında 
bisikletin alacağı mesafe ne kadar 
olur? Bir çemberin çevresinin formülü 

VITESLER
Biraz garip görünse de, birçok bisikletli ya şahit olmuş ya da kendisi vites ile ilgili ilginç bir durum yaşamıştır; vites kullanımını bilmemekten dolayı bir süre hep ayni vitesi kullanmak. Ama sonunda herkes bunu öğrenir.
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Bisiklet donanımı oldukça geniş 
bir alandır ve günümüzde tek 
aktarma/vites sistemi zincir/
dişli sistemi değildir. Göbekten 
vites dediğimiz, dahili vites 
sistemine sahip bisikletler 
de bulunmaktadır. Böyle 
bisikletlerde de şimdi 
anlatacağımız kısımlarda 
aktarma oranını kullanarak 
sonuca ulaşılır. 

Küçük vites olarak oranın 
düşük olduğu, öndeki 
dişlinin küçük arkadakinin 
de büyükler arasında 
olduğu değeri, yüksek 
vitesi de oranın yüksek olduğu 
öndeki dişlinin büyük arkadakinin de küçükler 
arasından seçildiğini kabul ediyoruz. Öndeki 
dişli sayısı, yaygın olarak “aynakol” olarak 
isimlendirilir, 1, 2, 3 ve hatta 4 olabilirken, 
arkadaki, “ruble”, “kaset” olarak isimlendirilen 
dişlilerin sayısı 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 olabilir. 
Bu öndeki ve arkadaki dişlilerin çarpımı da 
bisikletin vites sayısını verir. 2 ön ve 10 arka 
dişliye sahip bir yol bisikletinin vites sayısı 2 x 
10 = 20 olur. 

Şimdi gelelim bir başka kavrama; uygulanan 
kuvvet... Biz pedal çevirirken bacaklarımızla 
pedallara uyguladığımız kuvvet arka 
tekerleğin dönmesini sağlar. Ancak bu 
arada şiddetinde değişiklik olur. Çok 
basit bir gereç olan kaldıraç herkes 
tarafından kolaylıkla anlaşılabilir. 
Bir kenarından uyguladığımız 
kuvvet diğer tarafına orta 
noktasının konumunun 
belirlediği oran 
kadar aktarılır. 
Benzeri bir 
yaklaşım dönme 
işleminde 
“tork” olarak 
adlandırılarak 
karşımıza 

çıkacaktır. Bizim pedallarımızın 
bir uzunluğu vardır aynı şekilde 
arka tekerleğimizin de genellikle 
bu pedal uzunluğundan daha 

fazla olan bir yarıçapı olur. 
Matematiği kullanırsak rT 

tekerleğin yarıçapı rP pedalın 
uzunluğu olarak alındığında, 
tekerleğin çevresinde bisikleti ileri 

olarak götürecek kuvvetin pedala 
uygulanan kuvvetten rP/rT olarak 

belirlenen oranda farklı olduğunu 
görürüz. 

Pedal uzunluğu ve tekerlek çapının bir 
bisiklette sabit olduğunu düşünürsek 

elde edeceğimiz değeri tüm vites 
oranlarına uygulayabiliriz. Pedal 

uzunlukları genellikle 165mm ile 180mm 
arasında olmaktadır. Standart olarak kabul 
edilen 175mm ve 14” = 14 x 25.4 = 355.6 
mm’lik tekerlek yarıçapını aldığımızda 0.49 
gibi bir değer elde ederiz. Yani bizim pedala 
uyguladığımız her kuvvetin yaklaşık yarısı 
tekerleğin bisikleti ileri iten kuvvet olacaktır. 
Bunu yaklaşık olarak 0.5 alıp anlatıma devam 
edebiliriz. 
Pedal ve tekerleğin yarıçapından başka bir de 
ön ve arka dişlilerden elde edilen aktarım oranı 
da 

Ön ve arkada tek sabit dişlisi bulunan sistemlerden sonra, birden fazla ön ve birden fazla arka dişli kullanan sistem, yani vites karşımıza çıkar.

Çevre = 2πr = πR olarak kullanılabilir. 
r yarıçap veya R çap değerine göre 2πr veya 
πR kullanılır. π (pi) değeri 3.14 olarak alınabilir. 
Bu formül ile 28” çapındaki bir tekerleğin 
çevresi R=28 olarak alındığında 28π = 87.92 
inch, 1 inc 25.4 mm olduğuna göre de 87.92 
x 25.4 = 2233.168mm olarak hesaplanabilir. 1 
metre 1000 mm olduğuna göre tekerleğimiz 
bir defa döndüğünde 2.233 metre kadar 
yol almış oluruz. Gerçek değerler kullanılan 
lastiğin ölçülerine bağlı olarak bir miktar farklı 

olacaktır. Bu değeri “yeterli doğrulukta” kabul 
ederek yazımıza devam edeceğiz. 

Vitessiz de olsa bisikletin “aktarma organları” 
olan zincir ve dişlilerine baktığımızda pedallara 
bağlı bulunan ön dişli veya dişlilerin arkadaki 
dişli veya dişlilerden genellikle daha büyük 
çapa dolayısıyla daha çok dişli sayısına sahip 
olduğunu görebiliriz. Öndeki büyük dişlinin 
dişli sayısının arkadaki dişlinin dişli sayısına 
oranına aktarma oranı diyoruz. 45 dişli ön ve 15 
dişli arka durumunda 45/15=3 buluruz. Bunun 
anlamı biz pedalı bir tur çevirdiğimizde arka 
dişli dolayısıyla arka tekerleğimiz 3 tur dönecek 
demektir. Bunun sonucunda bir tur pedal 
çevirdiğimizde 28” tekerlekli bisikletimiz 2.233 
x 3 = 6.699 metre yol almış olacaktır. 

İşte burada birden fazla ön ve birden fazla 
arka dişli kullanan sistem yani vites karşımıza 
çıkar. Buradaki dişlilerin çapları dolayısıyla 
dişli sayıları değişik yapılmakta ve sonuçta 
farklı aktarım oranları elde edilmektedir. Oran 
arttıkça bisikletimizi daha yüksek hızlarda 
kullanabiliriz. 
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pedaldan tekerleğin çevresine, 
yani yola iletilen kuvveti etkiler. 
Bu kuvvet araya artarım oranı 
girdiğinde aktarım oranının 
“tersi” kadar azalarak karşımıza 
çıkacaktır. Ön 45, arka 15 dişli 
örneğimizde olduğu gibi aktarım 
oranı 45/15=3 olduğu durumda 
bu değer 1/3 olacaktır.

Artık elimizdeki malzemelerin 
tanım ve açıklamalarını 
yapmış bulunuyoruz. Gelelim 
bunun sonuçlarına... 
Bahsettiğimiz kadans, 
dönme ve güç oranları 
birbirine bağlıdır ve sonuçları bunların 
değerleri belirler. 

Düşük vites yani ön dişli küçük arka dişli büyük 
olarak kullanımda pedallara uygulanan güç itiş 
gücü olarak yüksek vitese göre daha fazladır. 
En düşük viteste en fazla güç iletimi sağlanır. 
Aynen arabalarda 1. viteste kalkış yapıldığı gibi 
bisikletlerde de en düşük viteste kalkıldığında 
en az zorlanılır. Ancak bunun bir yansıması 
olarak 90 d/dk’lık kadans konfor limiti aşılmaya 
oldukça düşük hızlarda varılır ve zorlansa da 
pedal basarak elde edilecek hız düşük olacaktır. 
Yüksek viteste yukarıdakilerin tersi gerçekleşir. 
Arabanın 4. viteste kalkmaya çalışması gibi 
yüksek viteste kalkmaya çalışırsanız, ya 
kalkamaz ya da çok çok yavaş hızlanarak 
kalkabilirsiniz. Ancak bunun karşılığında 
hızlandığınızda kadans değeriniz konfor 
alanında iken bile yüksek hızlara çıkabilirsiniz. 

Vites sisteminin güç iletimindeki etkisi 
nedeniyle düz yolda düşük vites ile tekerleğe 
daha fazla güç vererek kalkıp hızlandıkça 
yüksek viteslere çıkıp sürüşümüzü sürdürebiliriz. 
Düz yolda ivmemiz yani hızlanmamız ve 
yavaşlamamız bisikletle birlikte toplam 
kütlemize bağlı olarak değişecek ve hızımızı 
çeşitli sürtünme kuvvetleri belirleyecektir. Ancak 
iş yokuş çıkmaya geldiğinde, yokuşun eğimine 
bağlı olarak toplam kütlemizi yerçekimine 

karşı hareket ettirmek için 
güç harcamaya başlayacağız. 
Eğim arttıkça bu zorlaşacaktır. 

İşte bu nedenle doğal bir sonuç 
olarak yokuşta düşük vitesleri 

kullanmaya başlarız. 

90 kadans ile sürdüğümüzde, 11-
28 ruble ve 34-50 aynakola sahip 
bisikletimiz nasıl davranır? En düşük 

vites oranı 

34/28 = 1.21 iken bisikletimiz 1 
dakikada 

90 x 1.21 = 108.9 dönüş, 1 saatte ise

108.9 x 60 = 6534 dönüş yapar. 

Tekerleğimizin çevresinin 2.233 olduğunu 
hesaplamıştık. Bu durumda bisikletimiz bir 
saatte

6534 x 2.233 = 14590.422 metre yani yaklaşık 
14.5 kilometre hız yapar. Bu viteste daha hızlı 
gidebilmek için kadansımızı arttırmamız gerekir. 

Yukarıdaki işlemi 50/11 olan en yüksek vitesimiz 
için yaparsak 

50/11 = 4.54
90 x 4.54 = 408.6 
408.6 x 60 = 245016
245016 x 2.233 = 54744.228 yani yaklaşık 55 
Km hız yaparız. 

Buradaki hesaplarda kadansı 90 devir/dakika 
olarak aldığımızı ve aynı sistemde daha 
yüksek kadans ile elbette daha büyük hızlara 
ulaşılabileceğini belirtelim. 

Birçok yerde bisikletliler arasında “aynakolu 
50-34 yap... yok olmaz ben 39-56 ile daha iyi 
giderim...” tarzında konuşmalar duymuşsunuzdur. 
İşte yukarıda yaptığımız hesap nedeniyle ortaya 
çıkan sonuçların arka dişlilerin sabit olduğu 
varsayılarak yapılan farklı tekliflerdir bunlar. 

Gidip kendinize bir yol bisikleti aldınız. 
Örnekteki bisikletimiz gibi 11-28 ve 50-
34 dişlilere sahip ve 20 vitesli. Hızsa hız... 
performanssa performans... mutlu ve huzurlu bir 
şekilde bisikletinize biniyorsunuz. 

Bir yerde durdunuz. Birisi çıktı geldi, bisikletinize 
bir sağdan, bir de soldan baktı, yaklaşıp bir daha 
baktı. Sonra size soruyor: “kaç vitesli bu?”. 20 
dediniz. Burun kıvırıp, “benim oğlanda 30 vitesli 
var, dağ bayır demeden gidiyor, sen neden böyle 
bir şey aldın?” demez mi... Tamam, sakin olun!... 
Ne yazık ki bu oldukça yaygın bir yaklaşım. 

Peki vites sayısı ne anlama gelir? Yukarıda 
yaptığımız hesaplarda arkadaki en büyük ve en 
küçük dişlileri ele aldık. Eğer öndeki dişli sayısı 
3 olsaydı yine orada da en büyük ve en küçük 
dişli sayısını ele alacaktık. Hesaplardan açıkça 
görüleceği gibi diğer dişliler ara dişlilerdir ve 
bizim hedeflerimiz için ara değerlerden başka 
bir şey değildirler. Peki vites sayısı az ya da çoksa 
ne olur? Vites sayısı az olursa dişliler arasındaki 
oran değişimi daha fazla olacak bu da vites 
değişimindeki çalışma dilimlerinin sayısını 
azaltmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. 
Belki biraz konfor azalır. Yine önemli olan en 
uçtaki dişlilerin sayısı olacaktır. 

Vites sayısı sözkonusu olduğunda farklı 
kategorilerdeki bisikletlerde yaklaşım farklı 
olmakta. Yol-yarış bisikletlerinde performans 
ve hafiflik gözönünde bulundurulduğu ve 
konforun gözardı edildiği düşünüldüğünde, önde 
iki dişli olması çok normaldir. Bu şehir ve dağ 
bisikletlerinde farklı olarak ele alınır. Öndeki 
dişli sayısı üçe çıkar ve yol bisikletindekinin 
aksine en düşük vites oranı 1’in bile altına 
inebilir. Bu bisiklete düşük hızda da olsa daha 
fazla güç iletimi özelliği kazandırarak rampaları 
daha kolay çıkmasını sağlar. Burada bir dişlinin 
ve yan parçalarının ağırlığı o kadar önemli 
olmayabilir. 

Anlattığımız temel bilgiler ışığında siz de 
kendi bisikletiniz için yukarıdaki hesaplamaları 
yapabilirsiniz. b

Vites sayısı az olursa dişliler arasındaki oran değişimi daha fazla olacak bu da vites değişimindeki çalışma dilimlerinin sayısını azaltmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.
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BISIKLETLI 
CUNDA 
MACERASI

Bu yıl Bike İzmir Bisiklet Topluluğu 
tarafından yedincisi düzenlenen Cunda 
turuna katılım her zamankinden fazla 

oldu. Cunda yolcuları 21 Eylül sabahı saat 
8:30’da Aliağa İzban istasyonu’nda buluştu. 
Yapacağımız yolculuk için hem heyecanlıydık 
hem de çok sabırsızlanıyorduk. Birkaç gün 
önceden açılan konuşma grubumuza geri 
sayımın heyecanı çoktan yansımıştı. 50’ye 
yakın pedal dostu için çanta ve ağırlıkların 
çok önemi yoktu, çünkü Bisan’ın sağlamış 
olduğu destek aracına hepsi yüklenecekti. Biz 

kendi hafifliğimizle ve tatil keyfimizle sabah 
serinliğinde yollara düştük. 

O rotayı pedallayanlar bilir, Aliağa’nın içinden 
bize her turumuzda katılan bir sokak dostumuz 
vardır. Bu sokak köpeği tam bir bisikletçi 
dostudur. Her zaman koşarak, çok büyük bir 
heyecanla aramıza katılır ve bize 10 km kadar 
eşlik eder. Çok inatçıdır ve bizi bırakmak 
istemez. Bu sefer de tam böyle oldu. Takati 
kalmayana kadar bizi takip etti. Zıplayışı ve 
kuyruk hareketlerinden heyecanını bize sonuna 

Bu sene 7.si düzenlen Cunda Bisiklet Turu, 50’ye yakın pedalseverin katılımıyla gerçekleşti. İki gün süren macerada 200 kilometre üzerinde yol katedildi. 

2 Züleyha DİKBAŞ

<<İÇİNDEKİLER
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kadar 
hissettirdi. Işıklarda 

durduğumuzda kendini sevdirdi, her 
bisikletçinin yanına gidip, tek tek tanıştı. Gerçek 
ve karşılıksız sevgiyi bir kez daha iliklerimizde 
hissettik. Şakran’a yakın bir ışıkta bizi artık takip 
etmemesi için yalvarıyorduk, su bile içecek hali 
kalmamıştı, kendi orada kaldı ama bizim de 
aklımız onunla...

İlk mola yerimiz çıkıştan yaklaşık 20 kilometre 
sonra Şakran’da nezih bir mola yeri idi. Orada 
yapılan kahvaltıya kadar sert rüzgar ile mücadele 
etmiştik. Biliyorduk ki; o rotada her zaman rüzgar 
karşıdan eser. Ama bu sefer biraz fazla idi. Yine de 
bu rüzgarın keyfimizi kaçırmasına izin vermedik, 
rüzgara meydan okuduk ve harcadığımız eforun 
ödüllerini kahvaltı molamızda aldık. Bergama 
ayrımına kadar kafa rüzgarı devam etti, ama 
sonra rüzgar arkamıza geçti. Yola devam etmek 
daha keyifli ve pedal çevirmeden yükselen 
hızın yüzümüzü güldürdüğü bir sürüş yaptık ve 
sonunda Sarımsaklı’ya ulaştık. 

Sabah biraz rötarlı hareket ettiğimiz için o 
gecikme ile Sarımsaklı’ya 16:00 gibi ulaşabildik ve 
burada 1 saat yemek ve dinlenme molası verdik. 

Denizi 
çok seven dostlar 

Sarımsaklı’da suya girdi. Karnını doyuranlar 
ve kahvelerini yudumlayanlar, benim bu 
yolculukta en sevdiğim son 10 km sürüş için 
hazırdı. İşte bu kısmı nasıl anlatırım bilemem, 
görmeniz lazım, o havayı solumanız, o kokuyu 
duymanız lazım. Sarımsaklı’dan Ayvalık’a devam 
eden o sahil şeridi, tekneler, takalar, artık 
alçalmaya başlayan güneşin sudaki yansıması 
eşliğinde, mavi-yeşil kıyıdan sürmek... Her 
Cunda turunda ömrümü uzatır. 10 km’lik bu 
rotayı o kadar yavaş süreriz ki, herkes doya doya 
manzaranın tadına varsın. Yavaş yaşamak bu olsa 
gerek...

Ayvalık’ın içine girdiğimizde bu kent her daim 
bizi alkış ve tezahüratla karşılardı, yine öyle 
oldu. 50 bisikletliyi gören esnaf ve yayalar el 
salladı, alkışladı, kornalar çalındı... Trafiği biraz 
yavaşlatsak da kimse sinirlenmez, işte bu kısmını 
seviyorum, Ayvalık’ta ayrı bir bisiklet kültürü 
var. Halk sempati ile yaklaşıp, üst düzeyde saygı 
gösteriyor. 

Ayvalık’ın çarşısında 1942’den beri hizmet 
veren Güler Tatlıhanesi’ne uğramadan otelimize 
gitmedik. 100 km bisiklet sürmüş olmanın 
gururu ile hakettiğimiz meşhur lor tatlısını 

yedik. Tabi küçük bir dükkan ve çok 
geniş olmayan çarşı sokağında 
biraz curcuna yaratmış olduk 
ama bahsettiğim gibi herkes çok 
sempatik yaklaşarak, hoşgörülü 
davrandı. Misavirperverlikleri her 
yıl olduğu gibi bu yıl da bizi çok 
mutlu etti. 

Nihayet otele yerleştik ve 
ardından bize “özel” dolmuş 
servisimiz, Zeki abimizle olan 
kısa ama bir o kadar unutulmaz 
yolculuğa vakit gelmişti. Zeki 

abinin YOLCUSU olma 
keyfini yaşamanız 

lazım.Özelliği ne 
derseniz, Zeki 

abi biz her 
Ayvalık’a 

geldiğimizde 
bizi yemek 

yiyeceğimiz 
mekana götürür ve 

geri alır, dolmuşta 
sadece biz olduğumuz için hengamenin dozu 
biraz kaçar, havada uçuşan espriler, kahkahalar ve 
dolmuşun mavi koridor ışıkları ayrı bir atmosfer 
oluşturur. Her defasında Zeki abi ile yolculuk, 
resmen turun kendisinin önüne geçiyor.  

Kısa dolmuş yolcuğumuz sonrasında bizim için 
hazırlanmış kocaman bir alanda, bizi bekleyen 
yemeklerimize kavuştuk. Cunda’ya has bir balık 
olan Papalina, menümüzün ana yemeği idi... 
Cunda’ya gelip de Papalina yemeden olmazdı 
elbette. Gecenin bir diğer sürprizi de gruptaki 
arkadaşlarımızdan Sertan Türközü’nün yaşgünü 
olması idi. Bu yemekle beraber onun yaşgününü 
de kutladık, mumlar üflendi, iyi dilekler iletildi. 
Dostlarla çok güzel bir gece idi. 
Sabah planlandığı gibi saat 11:00’de yola çıktık, 
Sarımsaklı’ya kadar olan o güzel yolda tüm 
ağırlığımızı bırakarak yol aldık. Sabah serinliği 

vardı, rüzgar çok azdı ve deniz kokusunu içimize 
çekerek Ayvalık’a veda ettik. Dikili’de yer alan 
Motorcunun Evi’ne kadar mola vermedik. 
Motorcunun Evi tam bir bisiklet ve motorsiklet 
dostu mekan. En büyük tutkusu da bisiklet ve 
motorudur.  Her yıl mutlaka bir kere uğrarız. Eli 
bol menüleri, gözlemesi, organik karadut suyu, 
ayranı ile bizi her daim mükemmel ağırlar. 

İlk günün aksine dönüş yolunda rüzgar bize hep 
yardım etti. Bergama’ya geldiğimizde neredeyse 
yorulmamıştık bile, ama çok acıkmıştık. Bergama 
köftesi ile midelerimiz bayram etti, zaten 
yolumuzu da yarılamıştık, yüklerimiz Bisan’ın 
destek aracında, dolayısı ile sırtımız rahattı. 
Şakran’da mola verdiğimiz köy kahvesine kadar 
nasıl pedalladık bilmiyorum, sohbet, muhabbet 
derken yol bitiverdi. Şakran’da ise bizi bir sürpriz 
bekliyordu. Beni en mutlu eden anlardan biri bu 
oldu. Bizi Aliağa’dan Şakran’a kadar takip eden 
dostumuz geceyi Şakran’da geçirmiş olacak 
ki; bizi orada yeniden karşıladı. Molada onun 
karnını doyurup, suyunu içirmenin mutluluğunu 
yaşadım. En sıcak havalarda bile bizi bırakmadan, 
tükenene kadar bizimle koşan kısa bacaklı tombiş 
dostumuzla bu sefer ilgilenebildik. Tabii ki mola 
sonrası hemen bizimle koşmaya başladı ancak 
biz Şakran rampasından inerken yetişemedi ve 
vedalaşmak zorunda kaldık. 

Bu turumuzda bir kez daha anladım ki, biz sadece 
pedallamıyor, hayatlara da dokunuyoruz. Bizi hiç 
terketmeyen canlara karşılıksız sevgimizi veriyor, 
fedakar annenin başarma gücünü görüyor, yeniden 
yürüyebilmenin heyecanını ve haklı gururunu 
duyuyor, oğlu için inat eden bir babanın sonsuz 
gayretini hissediyoruz. Bike İzmir olarak biz, 
camdan değil candan yaşıyoruz.

Gezimizden kısa kesitler sunduğumuz videomuzu 
da izlemeyi unutmayın. b

https://www.youtube.com/watch?v=lCl-N_PrfOQ
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Bisiklete yeni başlayanlar, kesinlikle kask takmalılar, bisiklete uyumlu kıyafet giymeliler, yol bizim diyerek yolun ortasından gitmemeliler. Bisiklet yolu varsa bisiklet yolunu kullanmalılar, hızlı süreyim diye kendilerine zarar vermemeliler. 

İZMİR TRENİ 
MAKINISTI

ntemanlarını kapalı grubu Smyrna Train ile genellikle 
haftada 3 gün yapan Barış Punar, ayda 1 kere Peleton İzmir 

grubu olarak yol bisikletlerine etkinlik oluşturuyor. Gran 
Fondo yarışlarının iddialı ismi olan Barış ile bisikletle 
nasıl tanıştığını, hedeflerini ve özellikle yaklaşan Gran 
Fondo Çeşme Yarışı’nın rotasını konuştuk.  Grafiker 
olan Barış Punar 4 yıldır yol bisikleti kullanmakta, 2 
yıldır yarışmaktadır.A

<<İÇİNDEKİLER
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Merhaba, ben Barış Punar, Orduluyum, 
Doğma büyüme İzmirliyim, 34 
yaşındayım. Grafik işi yapıyorum. 

4 yıldır yol bisikleti kullanıyorum. 
Çocukluğumdan beri bisiklet kullanıyorum 
ama son 4 yıldır gruplarla aktif olarak bisiklet 
sürüyorum. Son iki yıldır da granfondo 
yarışlarına katılıyorum. Önümüzdeki yıl 
federasyon yarışlarında hedeflerim var. Bu 
hedeflerden Mas ve TT şampiyonalarında kürsü 
yapmak istiyorum. 

n Antrenmanlara nasıl hazırlanıyorsun?
Antrenmanlar hedef yarışlara göre oluyor. 
Mesela hedef yarışımız yokuş ise, bunun için 
iki ay önceden antrenmana başlıyorum. TT’de 
de aynı şekilde iki ay önceden başlıyorum. 
Çeşme Granfondo gibi yarışlara son bir ayda 
antrenman yapıyorum. O antrenmanlar da daha 
çok sprint ağırlıklı oluyor. 

n Bu antrenmanlar için bir profesyonel destek 
alıyor musun?
Almanya’da bir hocam var. Antrenman 
programlarını o veriyor. Programları ben 
kendime göre uyarlıyorum. Mesela saati fazla 
oluyor. Onu kısıp yoğunluğu arttırıyorum, saat 
kısa oluyor, onu uzatıp yoğunluğu azaltıyorum. 

n Beslenme için bir profesyonel yardım alıyor 
musun?
Hayır almıyorum. Araştırmalara bağlı olarak 
yapıyorum. 

n Beslenmede nelere dikkat ediyorsun?
Şeker ve hamurişi yememeye gayret ediyorum 
ama biraz boğazıma düşkün biriyim. 

n Antrenmanları genelde trafikte mi yapıyorsun? 
Trafikte ne gibi zorluklar yaşıyorsun? 
Menderes’te genelde yollar çift şeritli, karşıdan 
gelen araçlar sıkıntı olabiliyor. Mesela sollama 
yapıyorlar, karşıdan hızlı geldikleri için ara çok 
dar kalıyor. Bunlar biraz tehlike yaratıyor. Diğer 
taraftan, arkadan gelen araçlar ile pek sıkıntı 
yaşadım diyemem. 

n Yani bisikleti taşıt yerine koymuyorlar diyebilir 
miyiz?
Evet, kesinlikle. “Yol bizim kardeşim, 
kaldırımdan gitsene” diyorlar. Mesela benim 
hayatımı tehlikeye atıyorsunuz diyenler bile var. 

Daha geçen gün biri emniyet şeridinden 
gidiyordu. Sordum ne yapıyorsunuz diye. “Ben 
yolumdan gidiyorum, sizin yola çıkmanız yasak” 
dedi. 

n Granfondo Çeşme’ye hazırlanıyorsun. Çok da 
az bir zaman kaldı. Geçen yıllarda da katıldın. 
Son iki yıldır katıldın. Oradaki heyecandan bize 
bahsetmek ister misin? Yarış öncesi nasıl oluyor? 
Oraya nasıl gidiliyor, nasıl ulaşım sağlanıyor? 
Yarışta çok kalabalık oluyor. Bu durumda derece 
yapmak isteyenler nasıl konumlanmalı?
Çeşme için önce sabah saat 6 gibi kalkıp 
kahvaltımızı yapıyoruz. 7’de yola çıkıp 8’de 
orada oluyoruz. Numaraları akşamdan başka bir 
arkadaşımız alıyor. Hemen yerimizi tutuyoruz. 
Hedefiniz varsa kesinlikle önde yer tutmalısınız. 

Arkada kalırsanız ön grup çoktan gitmiş oluyor. 
Sonrasında ilk 3-4 km araç arkası hareketli 
start veriliyor. Bu arada herkes öne gelmeye 
çalıştığından çok tehlikeli oluyor. Sahil 
kısmında mazgallar var ama üstleri sac ile 
kapansa da çok kişi geçtiğinde açılabiliyorlar. 
Bunlara dikkat etmek lazım. 

Daha sonra tünele kadar düz yol. Ara ara tempo 
yükseliyor. Tünelden döner dönmez yokuş 
başlıyor. O yokuşta kesinlikle tempo olup 
grup ikiye bölünecektir. Daha sonrasında 20. 
kilometrede bir yokuş var, Çağdaşkent olarak 
Strava segmenti var hatta. O yokuşta ön grup 
yaklaşık 8-10 kişi kalıyor. İki yıldır böyle. Grup 
tamamen ikiye bölünüyor. Oradan sonrası 
favoriler grubu oluyor. 

Sonrasında kimse kimseyi koparamıyor ama yol 
bozuk çok dikkat etmek gerekiyor. Soğuk asfalt. 
İnişi çok tehlikeli. O inişten sonra hafif bir çıkış 
var. Orada yine ataklar oluyor ama ilerde herkes 
yine birleşiyor. 

En son Çeşme’de sprinte kalıyor. Sprintte çok iyi 
yer tutmak lazım. Yine önlerde olmak gerekiyor. 
Öndeki insan atak yaptığı zaman, sprinte geçtiği 
zaman 3-4 saniyede o farkı kapatmak mümkün 
değil. 

n Sprinte takım arkadaşlarınla beraber mi 
giriyorsun?
Geçen yıl takım arkadaşımla girdim ama 
başkalarına çalıştı, bana çalışamadı maalesef. 
O yüzden sprinte erken kaldırdım. Birinci olup 
geçtiğimi düşünüyordum ama yan taraftan 
arkadaş bisikleti uzattı ve ikinci oldum. 

n Geçen yıl ikinci oldun. Bir önceki yıl ilk 
katıldığında kaçıncıydın?
İlk katıldığımda sürekli atak yaptılar. Arkadan 
grubu yakaladım. O ara çok yorulmuştum. Hatta 
son virajda gruptan koptum ama son anda 
yakaladım. Orada 3. oldum. Elit kategoride 1. 
olmuştum. 

n Bu yılki hedefin nedir?
Bu yıl yine aynı parkura girip 1. olmak istiyorum. 
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n Granfondadan sonra yeni yılda, 2020’de 
hedeflerin neler?
2020 yılında 35 yaşında oluyorum. Master 
kategorisinde yarış koşmayı düşünüyorum. 
Bu federasyon yarışlarında böyle. Yol 
şampiyonasına ve TT şampiyonasına hazırlık 
yapacağım. Onlarda kürsü hedefliyorum ama 
hedefim birinci olmak. 

n Herhangi bir sponsorun var mı?
Herhangi bir sponsorum yok. Bu zamana 
kadar bir sponsor da aramadım. Ama grup için 
aramayı düşünüyorum. 

n Grubun ismi nedir?
Bizim sürekli antrenman yaptığımız grubumuz 
küçük, adı Smyrna Train. İzmir Treni olarak 
geçiyor. 

n Kaç kişilik bir ekip var?
Aktif olarak 6-7 kişiyiz. Hemen hemen hepimiz 
aynı formdayız. Uyumluyuz. Sürekli beraber 
antrenman yapıyoruz. Bunun dışında bir de 
Peloton İzmir grubumuz var. Bu yol bisikleti 
kullanıcılarının hepsinin bir araya geldiği grup. 

Mesela İzmir’deki bisiklet gruplarının hepsi 
geliyor. Sadece yol bisikletleri grubumuza 
katılıyor. Peloton İzmir olarak da ayda bir kere 
etkinlik yapıyoruz. Ayda bir kere Tepekahve, 
Gülbahçe veya Özbek’e kadar gidiyoruz. 

n Bisiklete yeni başlayacak arkadaşlara önerilerin 
ne olur?
Kesinlikle kask takmalılar. Bisiklete uyumlu 
kıyafet giymeliler. Yol bizim diyerek yolun 
ortasından gitmemeliler. 
Bisiklet yolu varsa bisiklet yolunu kullanmalılar. 
Hızlı süreyim diye kendilerine zarar 
vermemeliler. Özellikle kendinden çok üst 
seviyedeki gruplarla bisiklet sürmemeleri 
gerekiyor... en azından kendini toparlayıp 
geliştirene kadar. Ondan sonra tüm gruplarla 
bisiklet sürebilirler. 

n Son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı?
Mazgalların değişmesini istiyorum. Mesela 
Karabağlar’da her gün mazgallardan geçiyoruz 
ve sıkıntı oluyor. Sonra, bisiklet yolları istiyoruz. 
Başkanlarımızın bize verdiği sözleri tutmalarını 
istiyoruz. Trafikte bisikletliye saygı istiyoruz. b

https://www.youtube.com/watch?v=DvDC6eQcSwQ
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Bisiklet sizi sadece hedefinize 
götürmez, daha fazlasını yapar.

Bill Emerson

µ Tanju TAŞÇILAR
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n Esra merhaba bizlere kendini tanıtır 
mısın?

Merhaba, ben Esra Kürkçü Akgönül. 
Bisiklet sporcusuyum. Ankaralıyım, 

İzmir’de yaşıyorum. 9 Eylül Üniversitesi 
Spor Klübü’nde hem sporculuk 

yapıyorum, hem de orada spor bilimleri 
fakültesinde öğretim üyesi olarak görev 

yapıyorum. Ankara’daydım İzmir’e yeni 
geldim. 20’li yaşlarda bisiklete başladım. 
Şu anda da 32 yaşındayım. Uzun yıllardır 

bisiklet sporu ile uğraşıyorum. Evliyim, yeni 
evlendim. 

n İzmir’e yeni geldin.
Evet 4 ay oldu. 

n Biraz bize bisiklet sporuna nasıl girdiğinden 
bahsetmek ister misin?

Aslında bisiklet ile tanışmam biraz daha erken 
yaşlarda olmuştu. 5 yaşında bisiklet ile tanıştım. 
Tabii o zamanlar spor olarak yapmıyordum. Daha 

çok mahallede keyfine biniyordum. 15 yaşından 
sonra, yani üniversiteye başlamadan hemen 

önce, bisiklet sporu ile tanıştım. Bir halk yarışına 
katıldım. Ankara’da bu halk yarışında bir antrenör ile 
tanışmıştım. Yarışlara gitmeye başladım. İlk yarışlar 

biraz zor olmuştu ama daha sonrasında antrenmanlar 
yaparak, sportif anlamda antrenmanlar yaparak bu 

sporun bana göre olduğuna kanaat getirdim. 16 yaşında 
bisiklete spor olarak başladım. 

n İlk yarıştığın yarış hangisiydi?
İlk yarışım 2005’te Adana yarışıydı. Çok zor bir yarıştı. 
Çok sıcak ve zorlu bir parkurdu. Ama öncesinde 
antrenmanlı olduğum için ne kadar zorlansam da ne 
kadar zor geçse de güzel bir yarışma olmuştu. Hala 
zorlanıyorum. Aslında ilk yarış diye zorlanmadım, 
dağ bisikleti zor bir disiplin. Bir kere doğası zor. Çok 
zorlansam da ilk yarışımda pes etmedim, devam ettim. 

n Biraz başarılarından bahsetmek ister misin?
Başarılarım çok, hangisinden başlayayım? En başından 

başlayayım... 2005 yılında başladıktan sonra o yıllarda ilk 
genç kadın sporcu olarak Avrupa Şampiyonası’na seçilmiştim, 
yani milli takıma seçilmiştim. Onunla birlikte biraz daha hırsla 
devam etme şansı buldum. Büyüklere geçtiğim ilk yılım olan 

DAĞLARIN KRALIÇESI

KÜRKÇÜESRAÜRK
AKGÖNÜL

n kez ulusal iki kez 
balkan şampiyonu 

olmuş 
Türkiye’nin en 
iyi MTB kadın 
bisikletlisi 
Esra Kürkçü 

Akgönül, şu 
anda 9 Eylül 

Üniversitesi 
Spor Bilimleri Bölümü’nde 

öğretim görevlisidir. Yol 
bisikleti de kullanan Esra 
Kürkçü Akgönül ile  

bisikletli yaşamı üzerine 
keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.

<<İÇİNDEKİLER
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2006 yılında UCI kampına davet almıştım ve 
İsviçre’de UCI kampında diğer yabancı kadın 
sporcularla bir ay kamp yapma fırsatı buldum. 
O zaten benim dönümüm olmuştu, dönüşte 
elitlerde çok daha güçlü ve bilinçliydim. 

Ondan sonra zaten başarılar gelmeye 
başladı. Her yıl, yani birçok kez Türkiye 
şampiyonluğu elde ettim. Sadece iki yıl ara 
verdim. Onlarda da ikinci ve üçüncü oldum. 
Yol bisikleti şampiyonluklarım var. 2006, 
2007, 2008. 2009’dan 2016’ya kadar dağ 
bisikleti şampiyonuyum. Sadece 2017’de 
ikinciliğim var. Ondan sonra yine her yıl 
Türkiye şampiyonluklarını ben aldım. Bu yıl 
10. şampiyonluğumu elde ettim. 2 tane Balkan 
şampiyonluğum var. 

Bunların dışında ikincilikler, üçüncülükler, 
Balkan ikinciliğim, üçüncülüğüm mevcut birçok 
kez ve 2006’dan bu yana uluslararası yani UCI 
dağ bisikleti yarışmalarına katılıyorum ve orada 
da birçok uluslararası derecem mevcut. En son 
Yalova yarışında yarıştım geçen hafta. Orada da 
yine Japon ve Ukrayna’lı rakıplerimle kıyasıya 
bir mücadele sonucu çok az farkla ikincilik elde 
ettim. 

Yani bu zamana kadar Türkiye’de bisiklet 
anlamında ilkleri yaptığımı düşünüyorum ki 
öyle; ilk genç kadın milli sporcu, ilk UCI’a davet 
edilen sporcu, benden sonra yine gidenler 
oldu ama ilk olarak ben gitmiştim. Yine ilk 
olarak idareciliklerim mevcut. Antrenörlüklerim 
mevcut. Milli takım antrenörlüğüm var. 2013 
yılında yıldız kız takımını götürmüştüm. 

Birçok alanda ilkleri ben yaptım diyebilirim. 
Şu anda zaten akademisyen olarak da öyle, ilk 
akademisyenim diyebilirim. Hem kadın olarak 
hem bisikletçi olarak. Bisiklet konusunda, ya da 
spor konusunda, sportif anlamda başladığım bu 
serüven şimdi artık hem akademik, hem sportif 
alanda devam ediyor. 

n Bundan sonraki hedefler neler?
Şu anda yaşım gereği bu sporu üst seviyede icra 

etmem, hele Türkiye’de çok zor şartlarda icra 
etmemin en büyük nedeni büyük bir hedefim 
olan 2020 Tokyo Olimpiyatları. Kotadayız. Şu 
an çok sınırdayız ve bunu Mayıs ayına kadar 
sürdürmek zorundayız. O yüzden bütün enerjimi 
onun için tüketiyorum. Bütün çalışmalarımı ona 
göre yapıyorum. En büyük hedefim bu, sportif 
anlamda. Akademik anlamda şu anda yapmakta 
olduğum doktorayı başarılı bir şekilde bitirip 
akademik yönde daha fazla ilerlemek. Ülkeme 
akademik anlamda bisikleti geliştirici veya 
kaynak, yol gösterici birçok yayın yapmak en 
büyük hedeflerimden bir tanesi. Artık bundan 
sonra yapacak bir şey kalmıyor. 

n Aktif bisiklet sporundan sonra antrenörlük 
hayatın olacak mı?
Şu anda zaten 2009 yılından beri 
antrenörlüğüm var. Ama ben bunu kendi 
inisiyatifimle kullanıyorum. Özellikle kişisel 
ki, benim 9 Eylül Üniversitesi’nden önce 
Başkent Üniversitesi’nde zaten bir takımım 
vardı. Orada hem antrenörlük, hem mentorluk, 
hem de liderlik yapıyordum. Eğer burada 9 
Eylül Üniversitesi’nde olursa, güzel bir takım 
kurabilirsem, eğer şartlar yerine gelirse elit 
takımda antrenörlüğü çok istiyorum. Çünkü 
benim çalışma alanım performans sınıfı kişiler. 
Şu an o kadar vaktim olmadığı için ilerleyen 
zamanlarda tabii ki çalışmak isterim. 

n Peki Esra Kürkçü nasıl besleniyor?
Esra Kürkçü normal besleniyor. Beslenme çok 
spesifik bir konu. Bir kere temel konuları çok iyi 
bilmek lazım. Karbonhidrat nedir, protein nedir, 
hangi besinlerde ne kadar bulunur... bunları 
bir kere bilmek lazım. Sıvı tüketimini çok iyi 
bilmek lazım. Bir de yaptığınız antrenmana göre 
beslenme çok önemli. 
Eğer siz çok uzun bir antrenman yapıyorsanız, 
ne kadar sıvı kaybettiğinizi az-çok bilmeniz 
gerekiyor veya ne kadar karbonhidrat 
kaybettiğinizi az-çok gramaj olarak bilmeniz 
gerekiyor ki, ona göre sonrasında gerekli olan 
takviyeyi yapın. Protein ve yağ grubu da yine 
aynı şekilde, kaybettiğiniz miktarı vücudunuza 
geri alın.

Bu sporu Türkiye’de çok zor şartlarda icra etmemin en büyük nedeni büyük bir hedefim olan 2020 Tokyo Olimpiyatları. Kotadayız ama şu an ve bunu Mayıs ayına kadar sürdürmek zorundayız.  



Bunları bilirseniz, ona göre beslenirseniz çok 
doğru bir şekilde ilerlersiniz. Ben buna göre 
gidiyorum, açıkçası. Şöyle ki; ben bir saatlik 
%60 yüklemeli bir antrenmanda ne kadar su 
kaybederim, ne kadar karbonhidrat kaybederim 
biliyorum. Çünkü bu sizin metabolik hızınız 
ile alakalı bir durum. Bunu bildiğim için de 
sonrasında takviyelerimi ona göre yapıyorum. 

Çok uzun bir antrenmana çıktıysam mutlaka 
pilav yiyorum. Çünkü onda karbonhidrat 
depolarınızı hemen doldurucu etkisi var. O 
yüzden dikkat ediyorum. Protein, yağ hepsinden 
yemeye çalışıyorum ama tabii ki, destek 
besinleri de önemli. Supplement de bizim gibi 
zor sporlar icra eden sporcular için kaçınılmaz 
bir şey. 

Çünkü ben bunun bilimini yapıyorum. 
Yurtdışındaki sporcuların ve takımların çoğu 
öyle. Yediğiniz yemeğin dışında mutlaka 
yemeklerden alamadığınızı takviyeler, kas 
onarıcı ya da bir sonraki antrenman için sizi 
toparlayıcıları da almanız gerekiyor. 

Bu da yine bireyden bireye değişiyor, dolayısıyla 
kendi uygun takviyenizi mutlaka doktorunuz 
ya da sağlıkçınız vasıtasıyla tercih etmelisiniz. 
Ben bunu tecrübelerimle, deneyerek, doktoruma 
başvurarak öğrendim, denedim, en iyi olanı 
saptadım ve ona göre kullanıyorum. 

n Trafikte bisiklet kullanıyor musun?
Her zaman... Her gün...

n Trafikte bisiklet kullanırken yaşadığın 
zorluklardan biraz bahsetmek ister misin?
Yol bisikleti yaptığım günler mutlaka trafikten 
geçiliyor. Ne kadar uzaklara gitmek isteseniz de 
şehir merkezinde oturulduğu için bir şekilde 
trafikten geçiyorsunuz. İzmir’de yollar çok geniş 
değil. Fakat burada saygı ileri derecede iyi. Yine 
de trafiktesiniz ve tehlike yine sözkonusu. 

Trafikte düzgün ve güvenli binebilmeniz için 
mutlaka bisiklete binme kurallarını bilmeniz 
lazım. Bir kere trafikte düzgün gideceksiniz 
herşeyden önce. Çoğu amatör giderken 
gidonu düz tutmadıkları için, sağlı sollu 
dalganarak sürüş yapıyor. Grup olarak sürerken 
çok dalgalanma oluyor. Bunun olmaması 
gerekiyor. Bu güvenli sürüş yapmak için balık 
refleksi denilen bir olay vardır. Yani düzgün 
gideceksiniz, öndeki ve yanınızdaki ile beraber, 
ya da tek başınaysanız düzgün gitmeniz 
gerekiyor. 

Yanınızda birileri varsa anlaşmanız lazım, 
konuşmadan, arkaya dönmeden, el hareketleri 
ile yapacağınız şeyi iyi bir iletişim ile 
bildirmeniz gerekir. Bu nedenle trafikte güvenli 
sürüş için kuralların çok iyi bilinmesi gerekiyor. 

Tabii sürücülerin de burada kuralları bilmesi ve 
saygı göstermesi önemli. İzmir’de saygı var... 
bazen yok... bazı kişilerce yok, onlar da belki 
dışardan gelen insanlar olabilir. 

n Avrupa’da trafikte hiç bisiklet kullandın mı?
Evet. 

n Bir otomobil bisikleti solladığında bırakması 
gereken mesafe kaç metredir? 
Avrupa’da bisiklet yolları ayrı. Aynı yoldaysalar 
da araba bisikletlinin arkasında rahatsız 
etmeden bekliyor ve geçebileceği yer 
olduğunda da çok açıktan en azından bir 1.5-2 
metre bırakıyor. Çünkü aracın rüzgarından 
bisikletli etkilenebilir. Bu yüzden çok 
yaklaşıldığını görmedim. 

n Trafikte bisiklet sürmenin iyileştirilmesi, diğer 
taşıtların bisikletliye daha saygılı olması için 
önerilerin var mı?
Bu durum karayolları kanununda şu anda yer 
alıyor ama ehliyet alanlara, almış olanlara bilgi 
olarak tekrar verilmesi, hatta bunun ders olarak 
ilkokullarda okutulması lazım. Bisikletin de bir 
taşıt olduğunun tüm insanlara anlatılması ve 
insanların bunun bilincine varması gerekiyor. 

Yolların, karayollarının, bisiklet yolu ile entegre 
edilmesi çok önemli. Örneğin, İnciraltı’na giden 
yol iki şeritli ve bunun en sağ şeridi bisiklet 

yolu 
yapılmış 
ve bu 
levhalarla  
destek-
lenmiş. 
Bir 
düşünür-
sek 
Türkiye’deki 
bütün 
yollar böyle 
yapılabilir. 
Yol tek şerit 
olsa bile, biz 
buraya nasıl 
bisiklet yolu 
yaparız demek 
yerine, o yolun 
en sağ şeridinin standart şekilde bisiklet yolu 
yapılıp levhalarla desteklenmesi, ışıklarla 
desteklenmesi gibi, bence Türkiye’deki bütün 
yollara bisiklet yolu yapılsa çok daha güzel olur. 

n İzmir’de bununla ilgili paylaşımlı yol diye 
mücadele veriyorum. Nihayet İnciraltı’nda bir 
paylaşımlı yol yapıldı. 
Bence bütün Türkiye’de olması lazım. 

n Son olarak söylemek istediklerin var mı?
Son olarak çok söylemek istediğim var... 
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Ben İzmir’e geldiğimden beri, İzmir çok 
güzel, çok bisiklete binen var, orada 
hiç sıkılmazsın, bir sürü grup var vs. vs. 
deniyordu. İzmir’de 4 aydır antrenman 
yapıyorum ama bir kişiyle bile birlikte 
yapamadım. İnsanlar hep farklı farklı mı 
takılıyor, bir paylaşım göremedim. 

n Bizi takip etmiyorsun belki...
Bilemiyorum, siz belki farklı zamanlarda 
çıkıyorsunuzdur. İlla ki sabah antrenman yapan 
vardır ama ben hiç kimseyi görmüyorum. 
Belki yol üstünde görüyorum ama, ben 
giderken onlar dönüyor oluyorlar ya da ben 
dönerken onlar gidiyorlar. Şu ana kadar 
hiçbir bisiklet grubuyla beraber antrenman 
yapamadım. Çünkü hep tek çıkıyorum, eşimle 
beraber. Biraz da başkalarının enerjisinden de 
faydalanmak, onlarla beraber eğlenceli, keyifli 
sürüşler yapmak belki daha iyi olabilir diye 

düşünüyorum. 
Belki bir gruba üye olurum, 

bilemiyorum... 

n O zaman en kısa zamanda beraber sürüş 
yapalım. 
Ya da bir takım olur. İzmir’de güzel bir 
performans grubu oluşturmayı ben istiyorum. 
Ankara’da grubumuz vardı, çok da güzeldi. Çok 
keyifliydi. Mesela Pazar sürüşleri yapıyorduk. 
Onun dışında belki 2-3 arkadaş zamanımız 
uyuyorsa birlikte sürüyorduk. Oradaki o keyfi, 
eğlenceyi İzmir’e de getirmeyi istiyorum 
açıkçası...  n Teşekkür ediyoruz. b

https://www.youtube.com/watch?v=nT--2mqJFto
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Moralin bozuk olduğunda, günün karanlık 
göründüğünde, işin monotonlaştığında, umutlu 
olmak bile anlamsız bir hale geldiğinde, bir bisiklete 

atla ve yola çık. Başka hiçbir şey düşünmeden.
Sir Arthur Conan Doyle

µ Tanju TAŞÇILAR
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DIKKAT ÇEKEN TEKNOLOJILER

EUROBIKE 2019
sistemi olduğunu biliyoruz. Fakat arazi kullanımına uygun 
olmadığı belirtiliyor. Yaptığımız denemelerde ne ön 
tekeri kaydırabildik ne de bisikletin arkasını kaldırmayı 
başarabildik. Sistemin arazide nasıl çalıştığını deneyemesek 
de asfaltta çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

StagesBike ve SRM Trainer

Eurobike’ta Stages ve SRM markaları çok özel ev antrenman 
bisikletleri ile bizi karşıladı. Zwift gibi akıllı antrenman 
sistemleri ile ciddi ilerleme kaydedilmişti. Güç ölçerleri ile 
tanınan Stages ve SRM bisiklete ihtiyaç duymayan, bütün 
bir sistem tanıttı. Stages markasının StagesBike olarak 

isimlendirdiği antrenman bisikletinde 
2x11 vites sistemi yer alıyor. Ön aktarıcıda 
50 wattlık güç değişimi gerçekleşirken 
arka aktarıcıda 10’ar wattlık aralıklar 
belirlenmiş. Vites sistemi fiziksel olarak 
yer almıyor. Bu sayede ileride küçük 
ayarlar ile farklı vites sistemlerinin de 
tanımlanabileceği açıklaması yapıldı. 
120 kadansta 3000 watt güce dayanıklı 
olan StagesBike aynakolun iki tarafında 
bağımsız güç ölçümü yapabiliyor. 
StagesBike 2020’nin ilk çeyreğinde 
yaklaşık 2700$’dan satışa sunulacak.
SRM ise SmartIT ile geleneksel bir 
tasarım kullanmış. Vites sisteminin 

Blubrake ABS - Arazi Bisikletleri için ABS

Uzun zamandır acaba bisiklete gelir mi 
dediğimiz teknolojilerden birisi de ABS fren 
sistemi. Kilitlenmeyi, dolayısı ile kaymayı 
önleyen bu sistem artık elektrikli bisikletlerde 
kullanılabilir olacak. Normal bisikletlere 
uygulanır mı bilemiyoruz ancak sistemin 

çalışma şekli neden olmasın dedirtiyor. 
Sistem diskin yanına takılan bir ABS(Anti-
lock Breaking System) sensörü ve 6 eksenli 
ivme ölçer ile çalışıyor. Normal frenlemede 
alışılmış sistemlerden farksız çalışan frenler, 
sert ve tehlikeli frenlemelerde tekerleğin 
bloke olmasını önleyerek görevini yerine 
getiriyor. Bosch’un da bisikletler için ABS 

2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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fiziksel olarak yer aldığı sistemde 1400 watt 
güç destekleniyor. Toplam ağırlığı 65kg olan 
SmartIT söylenene göre sprintlerde ortaya 
çıkan inanılmaz güçlere dayanacak şekilde imal 
edilmiş. Bu bisikletin de güç ölçer ile geldiğini 
belirtmeden geçmeyelim. Fiyat olarak oldukça 
iddalı olan SRM SmartIT dudak uçuklatan 5000 
euro + vergi ile satılacak.

Cane Creek’ten Bozulmayan Rulman

Bisikletlerde rulmanın yeri çok önemlidir. 
Furş takımında, orta göbekte ve tekerlek 
göbeklerinde yer alırlar. İyi bakılmadıklarında 
rahatsız edici sesler çıkarır bisikletten aldığınız 
zevki yok ederler. Cane Creek büyük rulman 
üreticisi SKF’nin patentli tasarımı sayesinde 
neredeyse bakım gerektirmeyen orta göbek 

modeli Hellbender’i tanıttı. Bu sistem orta 
göbeklerde ilk defa kullanılıyor. Rulman 
bilyalarının çevresindeki polimer dolgu 
sayesinde yağlama ve bakım gereği neredeyse 
sıfıra iniyor. Cane Creek Hellbender yaklaşık 
140$ gibi bir etikete sahip olacak.

CeramicSpeed’in Çılgın Vites  
Sistemi Artık Dağ 
Bisikletlerinde

Geçtiğimiz yıl yine Eurobike’da 
tanıtılan çok değişik bir vites sistemi 
vardı. Evet doğru hatırlıyorsunuz, CeramicSpeed’in şaftlı ve 
janjanlı vites sisteminden bahsediyoruz. Bu yıl ki fuarda aynı 
sistemi dağ bisikletine takan CeramicSpeed tasarımlarında 
ciddi olduklarını göstermiş oldu. Geçtiğimiz yıl ki modelde 
vites değişimlerini elle gösteren ve örnekleme yapan firma 
bu yıl elektronik bir vites kolunu da olaya dahil etmeyi 
başarmış. Bu sistem dağ bisikletleri için ne kadar işe yarar 
bilemiyoruz fakat yol bisikletlerinde epey iş yapacak gibi 

gözüküyor.

Garmin Venu

Garmin bu yıl akıllı saatleri ile ön 
plana çıkmış durumda. Ürün gamını 
hayli genişleten firma son olarak 
geçtiğimiz aylarda üst modeli 
Fenix 6’yı tanıtmıştı. Eurobike’da 
ise esasen telefon firmalarının 
çıkardığı akıllı saatleri hedef alan 
Venu modelini tanıttı. Bu saatte 
OLED bir ekran paneli ve şık bir 
görünüm yer alıyor. Özellikleri 
ile Apple ve Samsung’un akıllı 
saatlerinden geri kalmayan Garmin 
Venu 400$’lık fiyatı ile Fenix ile 
Vivo arasında yer alıyor. b
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SPECIALIZEDL
STUMPJUMPER EVO

Bu incelememizde konuğumuz ilk tanıtıldığından beri merak ettiğimiz Specialized Stumpjumper Evo. Bu bisikleti normalin dışında yapan özelliği aykırı geometrisi. 

2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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normalde xc tipi bir bisikletle 
kaldırıma çıkmak için ön tarafı 

bir miktar çekmeniz gerekir. Bunu 
yapmazsanız ön teker kaldırıma 
takılır ve bisikletin arkası sizi atmaya 

çalışabilir. Stumpy Evo’da ise bisikleti 
kaldırıma sürüp herhangi bir engelden 

geçer gibi kaldırıma çıkabilirsiniz. Bu 
yetenek genelde Enduro ve Downhill 
gibi zorlu engebelerden geçmesi için 

tasarlanan ve alın açısı 65 dereceden 
küçük olan bisikletlerde olur.

Peki bu özellikten neden bu kadar 
bahsettik? Alın açısı bu denli düşük 

bisikletler genellikle yüksek amortisör 
çalışma mesafeleri 
yüzünden çok iyi 
tırmanamazlar. 
Specialized, 
Stumpjumper Evo 
ile esas olarak 
hem tırmanırken 
hem de inerken 
yüksek performansı 
hedeflemiş. 
Açık konuşmak 
gerekirse 
hedefe ulaşılmış 

diyebiliriz. Bisiklet hem kıvrak, hem inerken güven 
veriyor hem de çoğu bisikletten iyi tırmanıyor. Bu 
saydıklarımıza ek olarak 29” tekerleklerin de etkisi çok 
büyük.

Bisikletin aktarma sisteminde Sram NX Eagle 
kullanılmış. Arkada 12’li Eagle kaset 11-

50t oranında. Aynakolda dub sistemi 
ile 30t dişli kullanılmış. 29” tekerler 

düşünülünce yerinde bir karar 
olmuş. Frenlerde ön arka 

200mm disk ile Sram’ın 
en güçlü freni olan çift 

pistonlu Code R tercih 
edilmiş. Her Sram frende 
olduğu gibi soğukken 

öten frenler biraz 
ısınınca tam gücüne 

Specialized birçok markanın denemeyi risk 
olarak gördüğü normalin çok dışında bisikletler 
üretebilen bir firma. Dağ bisikleti 

serisinde adının sonunda Evo olan 
modeller bahsettiğimiz kapsama 
giren bisikletlerdir.

Bu incelememizde konuğumuz 
ilk tanıtıldığından beri MERAK 
ettiğimiz Specialized Stumpjumper 
Evo. Bu bisikleti normalin dışında 
yapan özelliği aykırı geometrisi. 
Eskiden dağ bisikletlerinde sınıfları 
amortisör çalışma mesafeleri belirlerdi. 
80-100mm aralığı XC, 120-150mm 
aralığı Trail, 160-180mm Enduro ve 
200mm ve üzeri Downhill olarak 
sınıflanırdı. Specialized Stumpjumper Evo 
140-150mm’lik amortisör çalışma mesafesi 
ile Trail sınıfına dahil olmalıydı. Fakat 
“Evo” eki ile olay çok farklı boyutlara taşındı. 
Normal bir geometri ile Trailbike’lar, hazırlanmış 
parkurlarda akmaya yarayan, zorlu parkurlarda 
binicinin yeteneğini sınayan kıvrak ama çok kapasiteli 
olmayan bisikletlerdir. Specialized, Stumpy Evo ile alın 
borusunun açısını Downhill değerlerine çekmiş ve bu 
sayede 67 derece yerine 63.5 derece olan maşa açısı 
ile hem bisiklet stabil bir sürüşe kavuşmuş hem de ön 
amortisör dik inişlerde daha güvenli bir his verir hale 
gelmiş. 

Bunu daha iyi açıklamak için şöyle bir örnek verebiliriz; 

Alın açısı düşük bisikletler genellikle yüksek amortisör çalışma mesafeleri yüzünden çok iyi tırmanamazlar. Specialized, Stumpjumper Evo ile esas olarak hem tırmanırken hem de inerken yüksek performansı hedeflemiş. 
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ve sessizliğine kavuşuyor. Biraz daha da 
ısındıklarında yine ötmeye başlıyorlar. Jant 
çemberleri 30mm iç genişlikte DT Swiss teller 
ile örülmüş. Jant göbekleri ön ve arkada boost 
ölçüde seçilmiş. Bu sayede 2.6 genişlikte 
lastikler kadroya sorunsuz bir şekilde sığıyor. 
Maşa olarak Fox 36 Rhytm arkada ise Fox DPX2 
Performance kullanılmış. İkisi de pedallama 
için kilitlenebiliyor ve yumuşak bir çalışmaya 
sahip. Sele borusu 150mm çalışma mesafesinde 
X-Fusion Manic tercih edilmiş.

Bisiklet standart bir Trailbike’a göre 1-2kg 

kadar daha ağır kalıyor. Fakat sürüşte sorun 
yaratmıyor. Bisikleti alınca değiştirilebilecek iki 
parça var. Birisi her fırsatta öten Sram Code R 
frenler, diğeri ise dişleri görece ufak kalan ön 
lastik. Bunların dışında vaatleri sonuna kadar 
yerine getiren Specialized Stumpjumper Evo 
çok eğlenceli bir bisiklet. Hızlı inişlerde verdiği 
güven paha biçilemez. Yurt dışı liste fiyatı 
3600$ olarak gözükse de agresif indirimler 
ile uygun fiyatlara satın almak mümkün. Eğer 
amatör olarak enduro yarışlarına katılıyorsanız 
veya hafta sonları parkurda eğlenmek 
istiyorsanız bu bisiklet size göre. b

http://bikeizmir.club/1bisiklet1fidan

#HEDEF5000BİSİKLETLİ
#HEDEF5000FİDAN

� ��    ����   
����pedda                  

http://http://bikeizmir.club/1bisiklet1fidan
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yoksa sadece spor amaçlı mı kullanıyorsunuz?
Günlük ulaşımda da kullanmaktayım. 

n Nasıl antrenman yapıyorsunuz?
Spor olarak her hafta en az 1 gün 553 metre 
rakımlı Kayadibi Köyü’ne tırmanıyorum.

n Ayda toplam olarak kaç km biniyorsunuz?
Her ay yaklaşık 150 km sürüyorum.

n Şimdi sürüşünüzle ilgili bir soru soracağım. 
Neden yolun ortasından sürüyorsunuz?
Çünkü yolun bana ait olduğunu düşünüyorum 
ve karşı taraftan da o anlayışı bekliyorum.

n Bisiklet sürerken atlattığınız en büyük tehlike 
nedir?

Çok sayıda oldu ama şu anda aklıma geleni 
söyleyeyim. Kasksız ve eldivensiz olarak yokuş 
aşağı +30 km/saat hızla inerken ön maşaya 
çanta sıkışmasıyla takla attım. Bir yerim 
kırılmadı ancak kaşım patladı. 

n Beslenmeniz eskiden nasıldı ve şimdi nasıl?
Eskiden normal herkes nasıl yiyorsa onları 
yerdim. Artık protein ağırlıklı, bol sebze ve bol 
meyve yiyorum. Yoğurt, süt ve her gün 1 adet 
yumurta mutlaka yerim. b

Sizi tanımayanlar için hemen belirtelim; 
en bilinen sporcu özelliğiniz, yol bisikleti 
ile düşük kadansta ve yüksek güçle pedal 

çevirip 553 metre rakımlı Kayadibi Dağı’nı arka 
arkaya 3 defa tırmanmanızdır. Bornova’nın 
üstlerindeki Kaya Dibi, tırmanması oldukça 
performans gerektiren bir parkudur.

n Kendinizden biraz bahseder misiniz?
1940 Bulgaristan doğumluyum. Matematik 
öğretmeniyim. Bisiklet ile tanışmam 9-10 
yaşlarında, Bulgaristan’da öğretmenin çocuğu 
bisiklet kullanıyordu. 

50 metrelik kısa inişlerde eriştiği yüksek hızlara 
çok şaşırıyordum. Bu hep zihnimi kurcalamıştır. 
20 yaşında ise kullanmayı öğrendim.

n Ne zaman bisikleti yoğun olarak kullanmaya 
başladınız?
1990’da emekli olduktan sonra.

n Herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Diz, kalp, 
şeker, tansiyon, vs.
Bisiklet sürmeme rağmen, 2007 yılında kalp 
krizi geçirdim. Çünkü günde 1 paketten fazla 
sigara içiyordum ve alkol alıyordum. Şimdi her 
ikisi de yok artık. 

n Yaşıtlarınız sizin için şimdi ne diyorlar, eskiden 
ne diyorlardı?
Yaşıtlarım bir şey diyemiyorlar çünkü 
kalmadılar.

n Bisikleti günlük ulaşımda kullanıyor musunuz 

+80 YAŞINDA 
PERFORMANS 
BISIKLETÇILIĞI

SÜLEYMAN DURMAZ
2 Selim ZX

<<İÇİNDEKİLER
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GLISEMIK YÜK NEDIR?
Alınan besinler makro ve mikro besin 

ögelerinden oluşmaktadır. Karbonhidratlar, 
proteinler ve yağlar makro besin 

ögeleriyken vitamin ve mineraller mikro besin 
ögeleridir. Makro besin ögeleri vücuda enerji 
vermekle görevlidir. Mikro besin ögeleri ise enerji 
vermez metabolik fonksiyonlarda görev alır. 
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için makro ve 
mikro besin ögelerinin mutlaka yeterli ve doğru 
miktarda alınması gerekmektedir. Eksik alındığı 
takdirde metabolizmada bazı sorunlar çıkabileceği 
gibi fazla alınması da sağlık sorunlarına neden 
olabilir. Bu noktada yeterli ve doğru alınması 
kadar hangi türde alındıkları da çok önemlidir. 

Vücuda enerji vermekle görevli olan makro 
besin ögelerinden vücutta ilk enerji kaynağı 
olarak kullanılan karbonhidratlar özellikle 
sporcular için oldukça önemlidir.  Karbonhidratlar 
alınmalarından sonra vücutta parçalanarak glikoza 
dönüşür ve vücutta kullanılır. Glikozun emilimi ile 
beraber kan şekeri yükselir. Bu durum pankreasa 

kandaki şeker miktarını düzenleyen insülin 
hormonunu salgılatır. Fazla olan glikoz ise daha 
sonra kullanılmak üzere glikojene dönüştürülür. 
Alınması gerekenden çok daha fazla alındıysa da 
vücut kalan glikozunu yağ olarak depo eder. 

Kan şekerinin çok hızlı yükselmesine neden 
olacak şekilde beslenmek aşırı insülin 
salgılanmasına neden olur. Bu durumsa 
pankreasın yorulmasına neden olurken uzun 
dönemde de insülin direncinin nedeni olabilir. 
İnsülin direnci geliştikten sonra obezite, diyabet 
ve kalp hastalıklarına yakalanmak ne yazık 
ki kaçınılmazdır. Bu nedenle karbonhidratları 
alırken türlerine göre ve kan şekerinize etki etme 
düzeylerine göre almanız oldukça önemlidir.

Karbonhidratlar basit ve kompleks olarak 
ikiye ayrılır. Beyaz şeker, beyaz pirinç ve beyaz 
ekmek gibi basit karbonhidratlar hızlı emilir 
ve kan şekerini hızla yükseltir. Tam tahıllar, 
kurubaklagiller ve yeşil sebzeler gibi lif oranı 

yüksek besinler ise kompleks karbonhidratlardır 
ve daha yavaş emilerek kan şekerinde ani 
yükselişe sebep olmazlar. Bu özellikleri ile 
kompleks karbonhidratlar kişide daha uzun 
tokluk sağlar. Mısır ve patates gibi bazı istisna 
besinler de vardır. Bu iki besin kompleks 
karbonhidrat sınıfındadır ancak içerdikleri nişasta 
oranı çok fazladır ve kan şekerini hızlı arttırma 
özelliğine sahip besinlerdir. Bu nedenle kontrollü 
alınmalıdırlar.

Karbonhidratların kompleks ve basit olarak 
ayrılmasının dışında sağlıklı beslenme tarzı 
ve kan şekeri dengesinin sağlanabilmesi 
için bir de glisemik indeks ve glisemik yük 
kavramlarının ne olduğunun bilinmesinde de 
fayda vardır.

Glisemik İndeks(GI): 50 gram karbonhidrat 
içeren bir besin ile referans alınan besinin 
kan şekerini yükseltme oranlarının birbirine 
kıyaslanmasıdır. Buna göre tüm karbonhidrat 
içeren besinler 1 ile 100 arasında bir değer alırlar. 
Referans besin olarak kabul edilen glikozun 
glisemik indeksi ise 100 olarak kabul edilir. 
Örneğin referans besin olan glikozun glisemik 
indeksi 100 ise 50 gram karbonhidrat içeren 
muzun glisemik indeksi 62’dir. Yavaş bir şekilde 
emilen ve kan şekerine dönüşen karbonhidratlar 
düşük glisemik indeks değerine sahiptir. Bu 
karbonhidralar daha uzun süre doygunluk 
sağlarlar. Glisemik indeks değeri 70 ve üzerinde 
olanlar yüksek, 56-69 arasında olanlar orta ve 
55’in altında olanlar 
düşük glisemik indeksli 
besinlerdir. Karbonhidrat 
içeriği düşük olan 
besinler glisemik indeks 
tablosunda yer almazlar. 
Besinlerin glisemik 
indeksinin düşük ya da 
yüksek olması besinin 
sağlıklı ya da sağlıksız 
olmasının bir göstergesi 
değildir. Sadece 
glisemik indeksi yüksek 
besinler daha kontrollü 

tüketilmelidir. 

Glisemik Yük (GY): Glisemik indeks kavramında 
hesaplar 50 gram karbonhidrat içeren besin 
miktarları üzerinden hesaplanmaktadır. Bu 
durum porsiyonlarda karışıklıklara yol açmıştır 
ve bu nedenle 1997‘de Harvard Üniversitesi 
araştırmacıları tarafından glisemik yük kavramı 
geliştirilmiştir. Glisemik yük hesabı besinlerin 
100 gramındaki karbonhidrat miktarı olarak 
hesaplanmaktadır. 10 ve daha düşük değere sahip 
besinler glisemik yükü düşük, 20 ve üzeri olan 
besinler ise yüksek glisemik yüklü besinler olarak 
kabul edilmektedir.

Glisemik İndeks ve Glisemik Yük Değişir mi? 
Besinlerin olgunlaşma miktarları, pişirilme 
şekilleri kan şekerine etki düzeylerini 
değiştirmektedir. 

Daha olgunlaşmamış meyvelerin glisemik indeks 
ve glisemik yükleri daha düşüktür. (uyandırıcı)
Besinlerin katı formu, püre haline gelmiş formuna 
göre daha düşük glisemik indeks ve glisemik 
yüke sahiptir. Alınan karbonhidratlı besinlerin 
yanına proteinden zengin olan besinler ekleyerek  
besinin kan şekerinize etkilerinin daha olumlu 
olmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin muz tüketirken 
yanına 1 kase yoğurt ekleyebilirsiniz. b

DİYETİSYEN DENİZ ZÜNBÜLCAN

Bazı besinlerin glisemik indeks ve yük değerleri:  
 

GIDA 
 

GLİSEMİK İNDEKS (GI) 
Glikoz = 100 

 
  PORSİYON BÜYÜKLÜĞÜ 

gr	

	
Glisemik indeks/ porsiyon  

Buğday-pişmiş	 71	 50-kuru	 17	
Bulgur-pişmiş	 68	 150	 12	
Ekmek-Tam	buğday	 70	 30	 8	
Barbunya-pişmiş	 36	 150	 6	
Nohut-pişmiş	 47	 150	 9	
Fıstık	ezmesi	 33	 50	 1	
Elma-çiğ	 52	 120	 6	
Kayısı-çiğ	 82	 120	 5	
Muz-çiğ-olgun	 73	 120	 13	
Portakal-çiğ	 68	 120	 5	
Ananas-çiğ	 84	 120	 7	
Havuç-çiğ	 47	 100	 3	
Karpuz		 103	 120	 4	
Taze	bezelye		 48	 150	 5	

	

<<İÇİNDEKİLER
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Bisiklete binenler kısa zamanda Strava 
adını duyacaklardır. Strava bütün 
dünyada en yaygın olarak kullanılan 

spor uygulamasıdır diyebiliriz, özellikle de 
bisikletliler için. İlk bakışta çok basit bir işlevi 
varmış gibi görünse de bu aslında buzdağının 
görünen ucudur. Bizi en çok ilgilendiren 
kısmı bisiklet sporu olsa da pek çok spor 
dalına desteği vardır ve her spor dalına 
uygun özelleşmiş verilerin elde edilmesi ve 
incelenmesini sağlar. 

Strava İsveççe “çabalamak” demektir. Spor 
yaparken sarfettiğimiz eforun, çabanın kaydını 
tutar ve gerektiğinde kendimizi geliştirmek için 
kullanırız. Elbette Strava’ya alternatif başka 
uygulamalar da bulunmakta. Ama çok büyük 
bir çoğunluğun kullandığı bu uygulama pek 
reddedilecek gibi değil.

Normal olarak Strava temel kullanım özellikleri 
ile ücretsiz. Ancak daha çok detaya inmeyi 
sağlayan bazı ekler ücretli paketler olarak 
alınıp kullanılabiliyor. Ayrıca bazı cihazlarda 
gömülü uygulama olarak da gelebiliyor. Bu 
uygulamalar ya sınırsız ya da belirli bir süre için 
ücretli biçimin özelliklerine sahip olabiliyor. 

Strava hem cep telefonlarında uygulama 
hem de bilgisayarda sitelerinden arabirim 
ile kullanılabilir. Her iki biçimin de hedefleri 
elbette farklı. Bilgisayarı yanınıza alıp 

sürüşünüzü kaydetmeniz imkansız. Bunu cep 
telefonu uygulaması ile yapabilirsiniz. Ancak 
bazı ayarların yapılması ve verilerin ayrıntılı 
incelenmesinde bilgisayar kullanımı ya tek 
seçenek ya da daha uygun bir yaklaşım olmakta. 

Kayıt
Kullanım için öncelikle kaydınızın yapılması 
veya Facebook gibi bir hesaptan giriş yapmanız 
gerekmekte. Hem cep hem de bilgisayar 
kullanımı için e-mail ile kaydınızın yapılmasını 
öneririz. İşlem oldukça basit. Ancak burada asıl 
sorun ne yazık ki Strava’da Türkçe kullanımının 
olmaması. Çok zorlanıyorsanız İngilizce bilen bir 
arkadaşınızdan yardım isteyebilirsiniz. 

Bilgisayardan kayıt işleminde giriş sayfasından 
Facebook veya Google hesabınızdan girişi ya da 
“Use my email” alanına yazacağınız e-postanız 
ile kaydı seçebilirsiniz. Sonrasında size 
verilecek talimatı uygulayarak kayıt işlemini 
tamamlarsınız. Aynı işlemi cep telefonunuzdan 
da yapmanız mümkün. E-posta ile kayıt 
yaptığınızda diğer hesaplara gerek kalmadan 
hem cepten hem de bilgisayardan kolaylıkla 
giriş yapabilir ve uygulamayı kullanabilisiniz. 

Ayarlar
Kayıt ve girişten sonra uygulamanız kullanıma 
esas olarak hazırdır. Hemen çıkıp uygulamayı 
başlatıp bisikletinize binip etkinliğinizi 
tamamladıktan sonra “Stop” ile durdurup “Save” 
ile kaydedip bitirebilirsiniz. Ancak... Evet temel 
girişin dışında yapılacak bazı işlemleri de 
yaparsanız hem bazı özellikleri kullanmış hem 
de sorunlu durumları atlatmış olursunuz. 

HER BISIKLETLININ 
UYGULAMASI

BAŞLANGIÇ 
VE TEMEL BILGILER

2 Tanju TAŞÇILAR

<<İÇİNDEKİLER
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Bilgisayardan 
Yapılacak 
Ayarlar

İlk olarak 
yapmanız 
gerekenler 

sadece bilgisayar 
uygulaması 

ile gerçek-
leştirilebiliyor. 
Bisikletiniz 

ve kendiniz ile 
ilgili bazı verileri 

girerseniz Strava’nın 
hesapladığı yakılan 
kalori ve anlık 

tahmini güç (watt 
olarak) değerlerini de görebilirsiniz. 
Strava sayfasından giriş yaptıktan sonra sağ 
üstte en sağdaki “+” girişinin hemen sağında, 
eğer ilerde eklerseniz sizin resminizin 
görüneceği menüyü açıp “settings” 
girişini kullanarak ayarlar sayfasına 
gelirsiniz. Burada “My Profile” 
bölümünde yer alan “Weight” 
alanına kilonuzu kaydedin. 
Kilonuz değişirse ilerde aynı 
yerden değiştirebilirsiniz. 
Eğer “Kilogram” yerine 
başka bir birim 
kullanılıyorsa Settings 
-> Display Preferences -> 
Units&Measurements ile 
düzeltebilirsiniz. 

Ardından “My Gear” seçimi ile geçeceğiniz 
bölümde “Add Bike” seçeneğini 
kullanarak bisikletinizi kaydedin. Burada 
önemli olan veri bisikletinizin ağırlığıdır. 
Bisikletin boş ağırlığını değil normal olarak 
kullandığınızdaki ağırlığı girmeniz daha doğru 
olacaktır. Bisikletinizin ismi etkinliklerinizde 
yer alacak, ağırlığı ise harcadığınız 
kalori ve güç kullanımınızda veri olarak 
kullanılacaktır. İsterseniz birden fazla bisiklet 
tanımlayabilirsiniz. Ya da eski bisikletinizi 
“Retire” seçeneği ile emekli edebilirsiniz. 

Bilgisayar ortamındaki diğer seçeneklerin 
ayarlanmasını daha geniş olarak ileride ele 
alacağız. 

Cep 
Telefonundan 
Yapılacak Ayarlar
Cep telefonunda 
eğer “uygulama 
ile sorun 
olmayan” bir 
telefonunuz 
varsa normal 
olarak yapmanız 
gereken önemli 
bir seçim olmaz. 
Ancak özellikle 
yeni modeller 
ve Android 
veya iOS 
sürümlerinde 
bazı sorunlara 
rastlanıyor. 
Ancak hemen 
pes etmeyin 
hepsinin 

çözümü var... sayılır. 

Yaşanan sorunların hemen 
hemen hepsi telefonların 

“güç yönetimi” ile ilgili. 
Telefonların gün geçtikçe daha 

az enerji harcaması ve pilin 
daha uzun dayanabilmesi 
için uygulamaların cihaz 
kaynaklarını kullanması 
güç yönetimi tarafından 

sınırlanabiliyor. Strava 
kullanım sırasında “arka planda 

çalışan” ve “cihaz kaynaklarına 
arka planda erişiminin engellenmediği” 

bir uygulama olarak ayarlanmalı. Aksi halde 
uygulama kaydı başlattıktan bir süre sonra 
güç koruma moduna giren telefon Strava’yı 
veya eriştiği kaynağı, özellikle GPS sistemini 
kapatabiliyor. Bunun sonucunda kayıt yol 
boyunca sadece telefonun açıldığı zamanlarda 

kısa bir süre kayıt yapıldığı için buraları 
gösterirken araları düz çizgi olarak geçiyor. 
Bunu çözemeyen pek çok kullanıcı eğer başka 
bir uygulamayı çalıştırabildiyse Strava’yı bırakıp 
bunu kullanmayı seçebiliyor. Vazgeçmeyin... 

Bugüne gelindiğinde hemen hemen 
tüm telefon modelleri ve işletim sistemi 
sürümlerinde eğer kurulumda sorun 
çözülmediyse elle yapılacak ayarlamalarla 
sorunsuz kullanım sağlanmakta. Strava 
aşağıdaki adreste ilgili sorunlara çözümleri 
göstermekte. 

https://support.strava.com/hc/en-us/
articles/216918967-Troubleshooting-GPS-
Issues

Esas olarak Strava’nın arka planda çalışması 
“otomatik”ten manuel olarak izin verilmesine 
ve aynı şekilde GPS ve diğer kaynaklara da arka 
planda erişmesine izin verilmesine dayanan 
çözümlere ulaşılabilir. Kaynağın İngilizce olması 
nedeniyle sorunlarını çözemeyenler için ileride 
bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele alacağız. 

Çalıştırma
Herşey yolundaysa artık kullanım çok basit. 
Sürüş yapacağınız ya da başka bir spor 
yapacağınız zaman uygulamayı başlatıyorsunuz. 
Ancak eğer sürekli açık tutmuyorsanız “konum” 
özelliğini, yani GPS sistemini açmanız gerekir. 
Yeni bir etkinlik için sağ alttaki “+” kullanılır 
sonrasında da yine sağda en alttaki “Record 
Activity” seçeneği ile kaydı başlatırız. Önce 

tepedeki şeritte GPS erişiminin yapılmakta 
olduğu şeridin yeşile dönmesi ile yapıldığı 
belirtilir. Belirlediğiniz spor türüne göre 
bir kayıt yapılacaktır. Altta yer alan “Start” 
butonunun hemen sağ üstündeki işaret hangi 
spor türünü seçtiğinizi gösterir. İsterseniz 
üzerine tıklayarak değiştirebilirsiniz. İstediğiniz 
spor türü seçili değilse ileride düzeltmek 
mümkün ama siz baştan doğru seçimi 
yaparsanız daha iyi olur. 

Kayıt “Start” tuşu ile başlar. Strava’nın ilk 
sürümlerinde internet bağlantısı mecburi 
idi ve bağlantı yoksa kayıt başlamıyordu. 
Şimdi böyle bir zorunluluk bulunmuyor. GPS 
verilerine göre kayıt yapılıyor. Ancak internet 
bağlantısı varsa üst bölümde haritadan 
konumunuzu takip edebiliyorsunuz ve rotanızı 
inceleyebiliyorsunuz. Sonuçta da etkinliği 
kaydetmek için internete ihtiyacınız olacaktır. 
İnternetsiz kayıt yaptıysanız kayıt sırasında 
gereken bazı hesaplamalar da eklenebiliyor, 
rotanız düzeltilebiliyor. 

Etkinliğinizi bitirdiniz ve kaydınızı tamamlamak 
istiyorsunuz. “Stop” işleminden sonra “Resume” 
ve “Finish” butonları görünür hale gelir. 
Kaydı tamamlamak için bekleneceği şekilde 
“Finish” butonunu kullanırız. Açılan sayfadaki 
seçenekleri tamamlayabilir ya da doğrudan 
sağ üstteki “Done” girişi ile kaydı yapabilirsiniz. 
Etkinliğinize isim vermedinizse gün içindeki 
başlangıç zamanına göre “Morning Ride/
Sabah Sürüşü”, “Evening Ride/Akşam Sürüşü” 
gibi varsayılan isimler otomatik olarak 

Strava bütün dünyada en yaygın olarak kullanılan spor uygulamasıdır diyebiliriz, özellikle de bisikletliler için. İlk bakışta basit bir işlevi varmış gibi görünse de bu aslında buzdağının görülen ucudur. 

https://support.strava.com/hc/en-us/articles/216918967-Troubleshooting-GPS-Issues
https://support.strava.com/hc/en-us/articles/216918967-Troubleshooting-GPS-Issues
https://support.strava.com/hc/en-us/articles/216918967-Troubleshooting-GPS-Issues
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verilerek kaydınız yapılır. Ek olarak etkinlik 
sırasında çektiğiniz resimleri de girebilirsiniz. 
Resimleriniz konum bilgileri veya çekim zamanı 
kullanılarak rotanız üzerine yerleştirilirler. 

“Stop” işleminden sonra vazgeçtiniz ve yolunuza 
devam etmek istiyorsanız “Resume” seçeneğini 
kullanmanız gerekir. Bu arada konumunuz 
değişmişse, mesela “Stop” işleminden sonra 
feribot ile karşıya geçmişseniz, “Resume” işlemi 
sonrası arası kaydın olmadığını belirtecek 
şekilde düz bir çizgi olarak görülecektir. Ayrıca 
programın “Auto Pause/Otomatik Ara Verme” 
özelliği de bulunmakta. Bir noktada belirli bir 
süre hareketsiz kalırsanız bu özellik devreye 
girmekte ve siz hareket ettiğinizde yeniden veri 
kaydına geçilmekte. Belki “Auto-Stop” özelliği, 
devreye girmesi ve çıkması sırasındaki kayıtlar 
nedeniyle ortalama hızınızı düşürebilir ama 
bu, “Stop” yaptıktan sonra tekrar başlatmayı 
unutarak yola devam etmekten iyidir... 

Kayıtları İnceleme
Sürüşünüzü yaptınız, belki biraz yorgunsunuz 
ama mutlusunuz. Şimdi dinlenirken de biraz 
işin keyfini yapma zamanı geldi değil mi?... 
Kayıtlarınızı inceleyerek yaptıklarınızı görme 
zamanı... Bu işlem için her ne kadar cep 
uygulaması kullanılabilir olsa da bilgisayardan 
kullanım daha büyük bir ekranda çok daha 
fazla görsel veri sunduğu için daha konforlu 

olacaktır. 
Önce bir etkinlik için genel verileri, sürüş 
mesafesi, sürüş zamanı, ortalama hız, harcanan 

kalori, toplam tırmanma miktarı, 
en yüksek tırmanma ve benzeri 
değerleri görebiliriz. Bunlar bir 
etkinlik seçilip sayfası açıldığında 
sağ üstte toplu olarak  görünür. 
Etkinlik başlığının hemen altında 
çekip de eklediğiniz fotoğraflar 
ve varsa birlikte sürmüş 
olduğunuz arkadaşlarınız 
görülebilir. 

Alta doğru gidilince 
sürüşünüzün harita 
üzerindeki rotası ve onun 
altında, mesafe, yükselti 
ve eğim grafiğini buluruz. 
Bu grafik üzerinde fare ile dolaşırken 
o noktadaki bu üç veriyi görebilir ve noktanın 
yerini haritadan takip edebilirsiniz.

Eğer varsa bu sürüşteki “başarılarınız” haritanın 
üzerindeki bir bölümde yer alacaktır. Daha 
altta da “Segments” bölümünü buluruz. Evet 
bu segmentler Strava’nın “hoş” özelliklerinden 
birisidir. 

Segmentler sürüşte geçilen “tanımlanmış 
ve isimlendirilmiş” bölümlerdir. Bir segment 
çıkılan bir rampa, performans yapılan bir 
bölüm ya da bir “yarış”ın tümü olabilir. Her 
kullanıcı segment oluşturabilir ve paylaşabilir. 
Segmentler standart rampa kategorilerine 
göre derecelendirilirler. Her segmentte en 
iyi dereceyi yapmış bisikletli erkek ise KOM-
King Of Mauntain, kadın ise QOM-Queen Of 

Mauntain “tacını” alır ve buna 
birisi onu geçene kadar sahip 

olur. Segmentleri her yönüyle 
daha sonra inceleyeceğiz. 

Dinlenirken bir taraftan da bir 
segmentte ne yaptığımızı, birlikte 

sürdüğümüz arkadaşlarımızın ne 
yaptığını izleyebiliriz. Hatta “FlyBy” 

özelliği kullanılarak, birlikte sürüş 
yaptığımız arkadaşlarımızı gerçek 
zamanlı olarak harita üzerinde 

izleyebiliriz. 

Analiz
Etkinlik sayfasının sağ üstünde yer 
alan “Analysis” seçeneği ile açılan 

sayfada tüm etkinliği anlık hız, tahmini 
güç, nabız, kadans gibi parametrelerle 
inceleyebiliyoruz. Alttaki grafiklerde fare ile bir 
bölüm seçilip o bölümü daha ayrıntılı olarak da 
incelemek mümkün. 

Alttaki grafiklerde standart olarak hız yer 
alırken diğerleri size bağlıdır. Eğer yukarıda 
bahsettiğimiz kilonuz ve bisikletinizin 
verilerini girmişseniz “Est Power-Estimated 
Power-Tahmini Güç” grafiği, bir nabız bandı 
kullandıysanız “Heart Rate” grafiği ve varsa 
kullandığınız kadans, güç ölçer gibi diğer 
algılayıcılarla ilgili grafikler de görüntülenir. 

Strava ile ilgili yazılarımız gelecek 
sayılarımızda bölümlerin ayrıntılı olarak 
incelenmesi ile devam edecek. b

Sürüş yapacağınız ya da başka bir spor yapacağınız zaman uygulamayı başlatıyorsunuz. Ancak eğer sürekli açık tutmuyorsanız “konum” özelliğini, yani GPS sistemini açmanız gerekir. 
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Bisikletleri, dünyayı kurtarabilecek, binilebilir 
bir sanat olarak düşünebilirsiniz.

Grant Petersen

µ Tanju TAŞÇILAR
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Bisikleti bir numaralı kısa mesafe 
ulaşım aracı haline getirmek” 
vizyonu ile hayata geçen Unibike 

firması, sürdürülebilir bir kampüs 
yaşamının sağlanması ve temiz bir çevre 
bilincinin oluşturulması için yapılan 
“Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs Projesi” 
kapsamında ve “Karbon Ayak İzinizi 
Azaltın” sloganına destek olmak amacıyla 
kampüs içi kullanıma açık bisiklet 
uygulaması olan paylaşımlı bisiklet 
sistemini hayata geçirdi. 4.Nesil bisiklet 
platformu olarak duyurulan sistem 
(1.Nesil: Satın alma, 2.Nesil: Kralama, 
3.Nesil: Paylaşımlı bisiklet, 4.Nesil: 
İstasyonsuz) Kasım 2018’de Ege 
Üniversitesi’nde başladı. 
 
Yazılımı tamamen yerli ve milli olarak 
geliştirilen bu uygulama, İnönü 
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Şehir 
Üniversitesi’nde de kullanılmakta 
ve yavaş yavaş tüm üniversitelere 
yayılması hedeflenmekte.

UniBike nedir?
UniBike ülkemizde insanların 
gündelik yaşamında hem sağlıklı 
kalabilmek hem de ekolojik 

dengeyi bozmamak adına bisiklet 
kullanmayı sıklıkla tercih etmeleri amacıyla kurulmuş bir 
oluşumdur. Misyonu, bisiklet kullanımını ve paylaşımını 
yaygınlaştırmaktır. Ucuz ulaşımın yanında, sağlıklı 
bir yaşam seçeneği sunma ve yaşanabilir temiz bir 
dünya sistemi olan Unibike uygulaması sadece Ege 
Üniversitesi’nde değil aynı ZAMANDA İnönü Üniversitesi 
(Malatya), Selçuk Üniversitesi (Konya), Akdeniz Üniversitesi 
(Antalya) içerisinde de mevcut. 

Unibike sistemini kullanmak son derece kolay. Tek 
yapmanız gereken sistem uygulamasını cep telefonunuza 
indirmek ve kredi kartı bilgilerinizi yüklemek. Eğer kredi 
kartınızı yoksa ya da kullanmak istemiyorsanız, “unicard” 
satın alarak da bisikletleri kullanabilirsiniz. Unicard, 
içinde tek kullanımlık bakiyesi olan bir kart ve anlaşmalı 

UNIBIKE

TÜRKIYE’NIN 
ILK 4.NESIL 
BISIKLET 
PLATFORMU: 

1. NESIL : Satın Alma

2. NESIL: Kiralama

3. NESIL: Paylaşımlı

4. NESIL: Istasyonsuz

2 Duygu BABAK & Ediz AY

<<İÇİNDEKİLER
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noktalardan nakit olarak satın alınabiliyor. 
Sistemin en ilgi çekici taraflarından biri 
ise bisiklet istasyonlarının olmayışı. Yani 
bisiklet almak için illa bir noktaya gitmeniz 
gerekmiyor ya da bırakmak için de aynı şekilde 
bırakacak belirli bir yer bulunmuyor. Uygulama 
içerisinde bulunan haritayı açıyorsunuz ve 
size en yakın bisikleti görüntüleyip rahatlıkla 
ulaşabiliyorsunuz. Harita üzerinde size yakın 
bisikletlere bakarken üç farklı renk görmeniz 
mümkün. 

Koyu Yeşil: Kullanılabilir bisikletler 
Kahverengi: Arızalı bisikletler
Kırmızı: Kilidi açılmadan taşınan bisikletler

Peki sizinle aynı anda bir başka kişi de aynı 
bisiklete giderse o zaman ne oluyor? Böyle bir 
sorunla karşılaşmamak için sistem rezervasyon 
uygulaması geliştirmiş. Kiralama ücretinin 
yarısı kadar rezervasyon ücreti bakiyenizden 

bloke ediliyor ve belli bir dakika sonra bisikleti 
kullanmamanız durumunda rezervasyonunuz 
düşüyor ve bakiyeniz kesiliyor. Ancak belirtilen 
sürede bisikleti alırsanız sadece kullanım 
ücreti ödüyorsunuz. Bisiklet kullanım süresi 
en az beş dakika. Yani üç dakika da kullansanız 

beş dakikalık ücret alınıyor. 

Haritadan bize en yakın bisiklete ulaştık, 
kare kodu cep telefonu uygulamasından 
okuttuk, kilidi açtık ve bisikleti kullandık. 
Varacağımız noktaya geldik. Peki bisikleti 
nereye bırakacağız? Güvenli bulduğunuz 
herhangi bir alana bisikleti kilitleyebilirsiniz. 
Kilitler elle kilitlenebiliyor. Kilidi açma 
ve kapatma arasındaki geçen süre sistem 
tarafından hesaplanarak bakiyenizden düşüyor 
ve bir sonraki kullanım için bisikletin konumu 
haritada yerini alıyor. 

Aynı anda bir kullanıcı üzerinden tek bir 
bisiklet kullanılabiliyor. Sistem üyeliğinizi 
başka bir kişi için kullanabilmenize de 
izin veriyor. Ancak bu durumun güvenli 
olmadığının da altı çiziliyor. Bisikletleri 
kampüs dışına çıkarmak da mümkün, bu durum 
da güvenlik nedeniyle önerilmiyor. 

Sistemin amacı kampüs içi ulaşımı 
kolaylaştırmak ve kişileri harekete sevk etmek 
bu nedenle kullanıcıların da amaca uygun 
kullanımda bulunması yani bisikletleri sadece 
kampüs içerisinde kullanması isteniyor. 
Ayrıca kampüs dışına çıkarılan bisiklet için 60 
dakikalık ücret kesintisi yapılıyor ve bisikletin 
çalınması durumunda ikibin lira civarında ceza 
ödemek durumunda kalabilirsiniz. 

Kampüs dışındaki bir bisikleti geri getirip, 
kampüs içinde kilitleyen kişiye de 10 dakika 
ücretsiz kullanım ödülü var.

Bunun dışında UniBike, Red Bull ile işbirliğine 
girip belli bir kullanım mesafesi sonunda 
ücretsiz redbull hediye etmeye başladı. 
Bunun için yine uygulama içinden “Red Bull 
ile kendine meydan okuma” seçeneği ile 3 
km bisiklet sürdüğünüzde Red Bull kazanmış 
oluyorsunuz. 

Hadi uygulamayı hemen cep telefonunuza 
indirip, sağlıklı, çevre dostu kampüs içi ulaşıma 
siz de katılın.

Uygulamayla ilgili her türlü sorunuz ya da 
sorununuz için Unibike destek ekibi ile 
https://www.unibike.com.tr/ adresinden 
iletişime geçebilirsiniz. b

https://www.unibike.com.tr/
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yapıya sahip diller olduğunu görebiliriz. Yıllar 
içinde geliştirdikleri kültürel özelliklerinden 
birisi olan “Manga” denilen çizgi romanları 

bulunmaktadır. 
Kendine özgü kişi 
tiplemeleri, abartılı 
açılardan ele alınan 
görüntü ve hareket 
ifadeleri bulunan 
bu çizgi romanlar 
Japonya’da büyük 
bir kültürel ve 
ekonomik alan 
oluşturacak kadar 
yaygın ve önemlidir. 
Manga’nın hareketli 
haline getirilmişi 
olan çizgi filimler 
ise “anime” olarak 
adlandırılır ve yine 
en az manga kadar 
yaygın ve önemli 
bir yer tutar. 

“Yowamushi Pedal/
Çelimsiz Pedal” 
anime dizisinin 
bizi ilgilendiren 
en önemli özelliği 
bisikleti temel 

almasıdır. Çizgi 
filimler ilk bakışta 
çocuklar için gibi 
görünse de bu anime 

dizisi her yaşa hitap 
etmekte. Aynı zamanda 

dizinin birçok yerinde 
eğitsel bilgilerin verilmesi 
ile didaktik bir yapıya da 

sahip bulunuyor. 

Bu dizi Türkçe seslendirmeli 
olarak ne yazık ki şu anda 
kapalı olan bir kanalda 

uzun süre tekrar tekrar 
gösterilmişti. Şu anda Youtube 

kaynaklarında Türkçe veya 

İngilizce altyazılı olarak bulunabiliyor. Hatta 
dizinin filmi bile yapılmış, yine anime olarak 
elbette. 

Başrol oyuncumuz Sakamichi (Yokuş/Rampa) 
Sohoku Akademisi’ne başladığında önceleri bir 
başka tutkusu olan animelerle ilgilenmektedir. 
Ancak okulun anime grubu kurması için yeterli 
sayıda öğrenci bulunamaması nedeniyle yanlız 
kalmıştır. Günün birinde şehir merkezine 
demir bisikleti ile giderken daha sonra yakın 
arkadaş olacakları Manami ile karşılaşırlar. 
Manami başka bir akademide öğrencidir ve yol 
bisikleti kullanmaktadır. Manami’nin bu garip 
bir bisikleti olan çelimsiz ancak beklenenden 
çok daha iyi bisiklet sürebilen çocuk dikkatini 
çeker. Sonrasında birlikte sürerken tekrar 
karşılaşmaları olur ve Sakamichi’nin birlikte 
sürerken çok mutlu olduğu görülür. 

Okulda akademiler arası bisiklet yarışı için 
okul bisiklet takımına birinci sınıflardan 
katılabilecek bisikletlilerin seçimi yapılacaktır. 
Takım 6 kişiden oluşmaktadır ve iki kişi takıma 
girecektir. Takım kaptanı Kinjo’nun dikkatini 
Sakamichi çeker ve seçmelere katılır. Ancak 

YOWAMUSHI PEDAL

Okulda akademiler arası bisiklet yarışı için okul bisiklet takımına birinci sınıflardan katılabilecek bisikletlilerin seçimi yapılacaktır. Takım 6 kişiden oluşmaktadır ve iki kişi takıma girecektir.

Sakamichi Onoda, 
yaşıtlarına göre çok daha 
küçük görünen, çelimsiz 

bir çocuktur. Ağır ve demirden 
bir bisikleti vardır. Bu bisikleti 
ile okuluna ve hafta sonları 
şehir merkezine gidip gelir. 
Sohoku Akademisi’ne girer ve 
hikayemiz burada başlar. 

Japonlar kültürel varlıklarını 
hala sürdürebilen bir ülkenin 
insanları olarak pek çok alanda 
ilginç yaklaşımlara sahiptirler. 
Gelenek ve görenekler 
açısından bakıldığında birçok 
ortak yanımızın olduğunu, 
Japonca ve Türkçe’nin bile aynı 

2 Tanju TAŞÇILAR

<<İÇİNDEKİLER
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o sırada ona verilecek bir başka 
bisiklet olmadığından kendi 
bisikleti ile katılmaktadır. 

Sakamichi adının anlamından 
da anlaşılacağı gibi bir 
“tırmanıcı”dır. Eski ve ağır 
olan bisikleti kötü bir vites 
sistemine sahiptir ve zaten 
onu da doğru kullanmasını 
bilmemektedir. Bir de 
annesi bisiklet ile çok 
uzaklaşmaması için 
bisikletçide ayarlarını 
değiştirtmiş ve hız 
yapmasını engelleyecek hale 
getirtmiştir. Zamanla bu durum anlaşılır 
ve takım tarafından bisikleti olabildiğince 
düzeltilir. Vitesleri doğru kullanmasını öğrenir. 
Tabii bu arada seyirciler de “öğrenirler”. 
Sonrasında takım tarafından kendisine güzel 
bir yol bisikleti verilecektir.

Seçmeler oldukça zorlu geçmektedir. Son 
bölümde 24 saat içinde bir parkurda döne döne 
500 km yapmak zorundadırlar. Eski bisikletini 
kullanmak zorunda olan Sakamichi oldukça 
zorlansa da diğerlerinden farklı olarak “doğal 
yeteneği” ile çok hızlı pedal çevirebilmekte 
ve diğerlerini takip edebilmektedir. Sonra 
yağmur başlar... Yokuşlardaki avantajı olan hızlı 
pedal çevirmesi pedalların kayması nedeniyle 
dezavantaja dönüşür. Bu sırada daha önce 
takımda olup kaza geçirerek bırakmak zorunda 

olan biri tam da pedalları 
kırıldığı için artık süremez hale 

geldiğinde karşısında kilitli 
pedal ve ayakkabıları ile belirir. 

Burada kilitli pedalı öğreniriz... 
Bu sayede Sakamichi 500 km’yi 
tamamlar ve takıma seçilir. 

Sonrasında yarışa hazırlık bölümleri 
ve yarış yer almakta. Yarış üç gün 
sürmekte ve anime özellikleri 
ile oldukça ilginç bir seyir keyfi 

alınmakta. Bisikletlilerin sürüş 
sırasında karşılaştıkları ve beklentileri 

iyi incelenmiş ve işlenmiş. Abartılı 
anime yaklaşımı ile bile olsa sürerken 
hissedilen rüzgar, tehlikeli dönüşler, 

düşüşler, başarıya giden sancılı yol çok güzel 
anlatılmakta. 

Dizinin ilk döneminden sonra yeni dönemleri 
eklenmiş ve hala eklenmekte. Her eklenen 
bölüm yeni maceralar içeriyor olsa da temel 
olarak akademiler arası bisiklet yarışına 
hazırlıklar ve yarış anlatılmakta. Yarış öncesi 
ve yarış sırasında takım ile ilgili yaklaşımlar 
da geniş ölçüde yer almakta. Takım sürüşü 
teknikleri, rüzgar boşluğundan yararlanma, 
taktikler, rakip takımların yapabilecekleri 
hileler, psikolojik etkiler diziye renk katarak 
seyredilebilirliği arttırıp daha zevkli hale 
getirmekte. 
Dizinin de sonu olan yarışın finişi büyük bir 
zevkle izlenebilir. b

Takım sürüşü teknikleri, rüzgar boşluğundan yararlanma, taktikler, rakip takımların yapabilecekleri hileler, psikolojik etkiler diziye renk katarak seyredilebilirliği artırıp daha zevkli hale getirmekte.

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

https://www.youtube.com/watch?v=L2YEUfHFdPk
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  BISIKLETLI GEZGIN PINAR
Pınar, günlük rutin yaşamından çok bunalmıştı. Kendisini bu döngüden çıkaracak yeni bir heyecan 
arıyordu. Bunun için en iyi yolun bir bisiklet edinmek olduğuna karar verdi. Evet, özgürce doğayı, 
hayatı hissederek pedallama fikri çok hoşuna gitmişti. Hatta dünya turuna bile çıkabilirdi. Ama 
tabi adım adım ilerlemesi gerekiyordu. Herşeyden önce kendisine uygun bir bisiklet edinmeliydi. 
Pınar için BikePedia dergisi  çok iyi bir kılavuzdu. Dergideki bilgiler ışığında kendisi için uygun bir 
bisiklet seçimi yapabilirdi. Tabi, Pınar’ın dezavantajı vardı. Teknolojiye oldukça uzaktı. En büyük 
sıkıntıyı kullandığı akıllı telefonda yaşıyordu. Dijital dergiyi indirmek, açmak gibi işlemler onun için 
büyük bir problemdi. Ama öğrenmeyi seven, azimli bir kişilikti Pınar. QR kodu okutmayı bir şekilde 
başaracağına inanıyordu. Fakat yine de keşke bir iPhone telefonum olsa diye iç geçirdi.

Cevaplar için: bulmaca@bikepedia.com.tr

BULMACA

mailto:bulmaca%40bikepedia.com.tr?subject=
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