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PEDALLARKEN...

Günümüzün en büyük hastalıklarından biri de bence hareketsiz 
yaşamdır. Özellikle 2000’li yıllarda başlayan akım sonrası 
Avrupa’da duruma dikkat çekmek için ilk kez 2002 yılında 
kutlanan “Hareketlilik Haftası” (Mobility Week), günümüzde dünya 
çapında kutlanmaya başlanan etkinlik haftasında yerel makamlar, 
kendi şehir merkezlerinde motorize trafiğin kısıtlanması, 
sürdürülebilir hareketlilik türlerinin kullanımının teşviki ve 
kişilerin yaygın tercihlerinin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık 
oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu 
yılki ana tema her ne kadar yürüme eylemi olsa da, hareketlilik 
haftasının en önemli aktivitelerinden bir tanesi de bisiklettir. 

Günümüzde yaşadığımız şehir İzmir’de giderek çoğalan 
bisikletli yaşam aslında sizi hareketsizlikten kurtarabilecek 
en güzel eylemlerden biridir. Bisikletle yol almak, ulaşımı 
sağlamak, eğlenceli, sağlıklı, kolay ve en güzeli de ücretsizdir. 
Geleceğimize güzel bir dünya bırakmak için ise, karbon 
salınımını azaltabileceğimiz, çevreci bir ulaşım aracıdır. 
Birden fazla güzelliği yaşabileceğimiz bisikletin ülkemizdeki 
kullanım sayısı ne yazık ki hala oldukça yetersizdir. Bisiklet 
kullanımının artırılması için siz değerli okuyucularımızın 
çevrelerine sağlayacakları pozitif etkiler oldukça önemlidir. 
Farkında olmadan bisikletinizle paylaştığınız bir fotoğraf, yaşamı 
hareketsiz olan bir arkadaşınızı harekete geçirebilir, arkadaşınızın 
hayatını değiştirebilirsiniz. 

Bu sebeple, günümüzün en hızlı haber kaynaklarından bir 
tanesi olan sosyal medya üzerinden yapacağınız bisikletli 
paylaşımlarınızın gücünü asla unutmayın. Doğru paylaşım, yeni 
bir bisikletli, temiz bir doğa, sürdürülebilir bir yaşam ve sağlıklı 
bireylerin hayata kazandırılabilmesinde etkin rol oynayabilir. Hep 
öyle değil midir? Bazen hiç önemsemediğimiz küçük ayrıntılar, 
aslında çok önemli olayların başlangıcıdır. 

Birçok insanın bisikletli yaşama geçtiği en önemli ayda yani 
Eylül ayındayız. Yapmış olduğumuz istatistik de bunu gösteriyor. 
Bisikletin ulaşım ve gezi amaçlı olarak en sık kullanıldığı 
bir mevsimde, yine dolu dolu bir Eylül sayısı sizleri bekliyor. 
Çok farklı konularla sizin derginiz Bike Pedia’da hareketsiz 
kalamayacaksınız. 

Mustafa Kemal KARA

10

14

22

06

58

44

IÇINDEKILER

06 30 AĞUSTOS 
 30 Ağustos Zafer Bayramı,   
 Bike İzmir’in düzenlediği   
 etkinlikte İzmirli bisiklet   
 severlerle birlikte kutlandı.

10  HAFTA SONU KAÇAMAĞI 
 İzmir çevresinde, bisikletle   
 ulaşabileceğiniz noktalardan  
 birisi de Balaban Gölü’dür.

14  YÜZ, PEDALLA, KOŞ 
 İzmirli triatlet Barış İlhan’ı   
 daha yakından tanıyalım.

22  18 ÜLKE 30 BIN KM
 Bisikleti ile hayallerinin  
 peşinden giden Belve Fırat’ın  
 öyküsü.

32 PELOTON ISTANBUL  
 Dernek başkanı Tufan   
 Sağnak ile; derneğin kuruluşu,  
 büyüme süreci,  geçmiş ve   
 gelecek üzerine keyifli bir   
 söyleşi gerçekleştirdik.

40  ÜRÜN INCELEME:   
 SPECIALIZED TARMAC

44 SEMA GÜR 
 Zorlu bir parkur seçim sonrası  
 bu konuda  eleştirmemiz   
 sırasında “gelebilen gelsin   
 kardeşim!” demesi tetikledi.

52  SEM ÇANTA 

58 ÜRÜN INCELEME:  
 SPECIALIZED ROUBAIX

66 BISIKLET TARIHI 
 Bisikletler pedalsız modelden  
 günümüzdeki teknoloji   
 harikası modellere gelene   
 kadar çok yol aldı.

70  STRAVA DERSI 
 Hile yaptığından gerçekten   
 emin olduğunuz birisine   
 flag atmak bu işin olmazsa   
 olmazıdır.

���epe���.�om.tr
�Türk��e���� �lk D���t�l ����klet Der�����

Genel Yayın Yönetmeni
Mustafa Kemal KARA
 
Haber Direktörü
Özgür AYKOL

Kreatif Direktörler
Ediz AY
Kerem AKSOY

Içerik Yönetimi
Tanju TAŞÇILAR
Duygu BABAK

Sanat Yönetmeni
Tanju TAŞÇILAR

Sosyal Medya Yönetimi
ntechmedia

Denetmen
Züleyha DİKBAŞ

Ürün Inceleme
Serin ÜÇER

bikepedia dergisi süreli bir yayındır. 
Ayda bir yayınlanır. Basın ahlak 
yasası ilkelerine uymayı taahhüt eder.

e-mail: info@bikepedia.com.tr 

web: bikepedia.com.tr

YIL:1  SAYI:8  EYLÜL 2019

mailto:info%40bikepedia.com.tr?subject=
http://www.bikepedia.com.tr


6   •  bikepedia  •  EYLÜL ‘19 7bikepedia  •  EYLÜL ‘19  •  

AĞUSTOS 
ZAFER 
BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı, Bike İzmir’in 
düzenlediği etkinlikte İzmirli bisiklet severlerle 
birlikte kutlandı. Sabah Bostanlı Demokrasi 
Meydanı’nda toplanan 200’e yakın bisikletli, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra Gündoğdu 
Meydanı’na pedallarını çevirdi. Sırasıyla Karşıyaka, 
Altınyol ve Alsancak sokaklarından geçen bisiklet 
korteji, halkın tezahüratı ve alkışları ile Gündoğdu 
Meydanı’na ulaştı. Bike İzmir Bisiklet Topluluğu 
Başkanı Mustafa Kemal Kara’nın yaptığı konuşma 
sonrası etkinlik sona erdi. b

<<İÇİNDEKİLER
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Tarih 30 Ağustos 1922. Yer Dumlupınar. Büyük Taaruz Mustafa Kemal’in Başkomutanlığı’nda  zaferle sonuçlandı. Her yıl olduğu gibi bu önemli günde bisiklet seveler İzmir sokaklarını kırmızı beyaza boyadı.

µ Tanju TAŞÇILAR
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İzmir çevresinde, bisikletle 
ulaşabileceğiniz noktalardan birisi 
de Balaban Gölü’dür. Sessiz, sakin, 

insanlardan oldukça uzak bir alan. 
Hafta içi yüklendiğiniz bütün stresinizi 
atmak için harika bir yer. İzmir içinden 
doğrudan sürerek gidebileceğiniz gibi, 
İzban ile Cumaovası’na kadar ulaşıp, 
yaklaşık 18 km’lik bir sürüş sonrasında 
da göle ulaşmanız mümkün. Ben rotayı 
yol bisikleti ile gittim. 

Yolun büyük bir kısmını rahatlıkla 
geçtim. Ancak göle ulaşmak için ana 
yoldan saptığımız noktada, benim 
için sıkıntılı süreç başladı. Yolun 
sıkıntılı olduğunu söylerken, benim 
tecrübemin yetersizliğinin de altını 
çizmemde fayda var sanırım. Göle 
ulaşmak için ana yoldan saptığınızda, 

BIR 
HAFTASONU 
KAÇAMAĞI
2 Duygu BABAK

<<İÇİNDEKİLER



12  •  bikepedia  •  EYLÜL ‘19 13bikepedia  •  EYLÜL ‘19  •  

küçüklü büyüklü çok sayıda taşın olduğu bir 
toprak yola giriyorsunuz. Süspansiyondan çok 
fazla hoşlanmayan ben, yola girince keşke 
süspansiyonum olsaydı dedim. Mesafe o kadar 
da uzun değil aslında. Biraz dişinizi sıkarak, 
yolun sıkıntılı bölümünü çabuk atlatabilirsiniz. 

Göle doğru yaklaşırken, tatlı tatlı rampalar 
karşınıza çıkacak. Yolun toprak ve taşlı 
olmasıyla birlikte bir de eğim beni biraz zorladı 
açıkçası. Ancak rampanın sonunda gördüğüm 
manzara çektiğim bütün sıkıntıları anında 
unutturdu. Gölün çevresi kamp yapmak için 
uygun. Bunun yanında, orman yangınlarının 
artmasıyla birlikte, kamp tesisleri dışında çadır 
kurulmasının yasaklandığını hatırlatmak isterim. 

Menderes’ten balık tutmak için gelen kişilerle 
karşılaşabilirsiniz. Biz gittiğimizde çok az sayıda 
kişi vardı ve kimse kimseyi rahatsız etmeyecek 
şekilde herkes kendi zamanını geçirdi. Gölün 
dibi balçık gibi görünebilir, dibine bakmadan 
birkaç adım atıp kendinizi suya bırakmanızı 
tavsiye ediyorum. Çok durgun ne çok soğuk ne 
de sıcak tam kıvamında bir su. Gece konaklama 
imkânınız olursa, sabah uyandığınızda 
yüzünüzü yıkamanız için göle girmek harika bir 
seçenek. 
Yakınlarda hiçbir tesis bulunmuyor. Elektrik 
ya da ışıklandırma da mevcut değil. Gitmeye 

karar verirseniz, akşam için yiyecek, sabah 
için yiyecek, su gibi ihtiyaçlarınızı doğru 
planlamanız gerekiyor. Sabah uyanıp, dönüş 
yoluna geçmeden önce yeterli enerjiyi almış 
olmanız, dönüş yolunuzun rahat geçmesini 
sağlayacaktır. Bir de tabi tuvalet imkânı yok. 

Doğanın içinde olmanın verdiği huzur, 
ayaklarınızın dibinde göl, karşınızda dağ 
manzarası, orman, çam ağaçlarının kokusunu 
hissetmek, gece hiçbir ışık kirliliği olmadan 
yıldızları seyretmenin verdiği mutluluk 
düşünüldüğünde; etrafta tesis olmaması, 
tuvalet imkanının olmaması, yolun bozukluğu 
sorun olmaktan çıkıyor. 

Herşeyin sonunda, dönüş yoluna geçerken 
çöplerinizi almayı unutmayın. b

Doğanın içinde olmanın verdiği huzur, ayaklarınızın dibinde göl, karşınızda dağ manzarası, orman, çam ağaçlarının kokusunu hissetmek, gece hiçbir ışık kirliliği olmadan yıldızları seyretmenin verdiği mutluluk...
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İzmirli, 32 yaşında, ülkemizi 
yurt dışında temsil etmiş bir 
triatlet Barış İlhan. Triatlon 

sporuyla tanışma hikayesini, 
başarılarını, ileriye dönük 
hedeflerini bizlerle paylaştı.

n Merhaba Barış. Bize kendinden 
bahseder misin?
Ben Barış İlhan. 32 yaşındayım. 
Doğma büyüme İzmirliyim, 
Karşıyakalıyım. Atatürk Lisesi 
mezunuyum. Daha sonra 
Hacettepe üniversitesi Endüstri 
mühendisliği bölümünde eğitim 
gördüm. Vestel firmasında iş 
hayatıma başladım. Yaklaşık 
yedi senedir, firma bünyesinde 
çalışıyorum. Spor hayatımdan 
bahsetmem gerekirse; 5 
yaşımda Ege Üniversitesi 
yüzme kulübünde yüzmeye 
başladım. Üniversite sınavlarına 
hazırlanırken yüzmeye ara 
vermek durumunda kaldım. 
Üniversiteyi kazanınca, Ankara’da 
kaldığım yerden yüzmeye devam 
ettim. Ankara üniversitesi spor 
kulübü altında yarışmalara 
katıldım. 

Üniversite eğitimim bitince 
İzmir’e döndüm ve Vestel’de işe 
başladım. İzmir’e dönüşümle 
birlikte master kategorisinde 
yeniden yüzmeye başladım. 
Aquamasters yüzme yarışlarına 
katıldım. Daha sonra bir spor 
kulübünde ağırlık çalışmalarına 
başladım.  Ağırlık çalışmaları 
esnasında omuzumu sakatladım, 
bu nedenle yüzmeye ara vermek 
durumunda kaldım. 

Ancak spor yapmak istiyordum. 
Ben de ufak ufak koşmaya 
başladım. Koşu bandı üzerinde, 

Bir gün, sosyal medyada Bodrum’da bir koşu yarışı ilanı gördüm ve katılmaya karar verdim. Çok yakın bir arkadaşım Bodrum’da yaşıyor. Onunla görüştüm ve arkadaşımda konaklayıp yarışa katıldım. İlk amatör koşu yarışım oldu.
Y

Ü
Z

, B
İS

İK
LE

TE
 B

İN
, K

O
Ş

B
A

R
IŞ

 IL
H

A
N

tamamen amatör olarak 
gerçekleştirdiğim 
koşu antrenmanları 
yapıyordum. Bu esnada, 
bir gün, sosyal medyada 
Bodrum’da bir koşu yarışı 
ilanı gördüm ve katılmaya 
karar verdim. Çok yakın 
bir arkadaşım Bodrum’da 
yaşıyor. Onunla görüştüm 
ve arkadaşımda 
konaklayıp yarışa 
katıldım. İlk amatör koşu 
yarışım oldu. Daha sonra 
yüzmeye geri döndüm ve 
bir yandan da koşmaya 
devam ettim. 

Etrafımda triatlon 
yapan arkadaşlarım 
vardı. Yüzme ve koşuya 
bisikleti de ekleyip, 
triatlona yöneldim. 2015 
senesinde ilk triatlon 
yarışıma katıldım, 
Budapeşte’de Half-
Ironman mesafesinde 
koştum. Gene 2015 
senesi içerisinde Gloria’da 
ikinci kez Half-Ironman 
yarışıma katıldım. 2016 
senesinde ise takvimime 
federasyon yarışlarını da 
ekledim. Sondan başa 
doğru bir yol kat ettiğimi 
söyleyebilirim. 

Orta mesafe ile yarışmaya 
başladım, daha sonra 
olimpik seviyede yarıştım 
ve sprint mesafesinde 
yarıştım. Bu süre 
içerisinde yolum Aktif 
Pedal ve Herbalife ile 
kesişti. Şu anda Vestel 
firmasında iş hayatıma 
devam ediyorum. İş 

<<İÇİNDEKİLER
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hayatımın yanında antrenmanlarıma da devam 
ediyorum. Hedefim Half-Ironman mesafesinde 
kendimi daha fazla geliştirmek. 

Geçtiğimiz sene Güney Afrika’da yapılan 70.3 
Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ettim. 
Yine geçen sene, Makedonya’da gerçekleştirilen 
Balkan şampiyonasına katıldım.  Son üç 
sene, yaş gruplarında Triatlon Federasyonu 
bünyesinde, Türkiye şampiyonu oldum. Bu sene 
de hedefim gene kürsüye çıkmak. Bunların yanı 
sıra bir de WeLoveTri adında bir oluşumumuz 
var. Bu oluşum bünyesinde, Ironman koçluk 
sertifikası programını tamamladım ve Ironman 
koçu olmak için hak kazandım. WeLoveTri 
oluşumu ile,  Almanya’da yaşayan ortağımla 
beraber, profesyonel koçluk eğitimi, hizmeti 
veriyoruz. 
n Aldığın derecelerden bahseder misin?
Geçtiğimiz sene Makedonya’da, yaş grupları 
milli takımı adına bir yarışta yer aldım 
ve Balkan ikincisi oldum. Almış olduğum 

bu derece, benim için en önemli 
derecelerim arasında yer alıyor. Bu 
sene ise Balkan şampiyonası, yaklaşık 
bir ay kadar önce İstanbul’da yapıldı. 
Bu yarışta ise 30-34 yaş grubu 
kategorisinde Balkan şampiyonu 
oldum. Bunların haricinde, yıl 
içerisinde katıldığımız triatlon 
yarışlarında, aldığımız puanlar 
toplanarak bir kürsü açıklanıyor. 
Son 3 yıldır, ilk yıl 25-29 yaş 
kategorisinde, iki yıl ise 30-
34 yaş kategorisinde Türkiye 
şampiyonluğunu alıyorum. 
Bu sene yılı tamamlamak için 
son iki yarışımız kaldı. Şu an 
için kürsü şansım yüksek görünüyor. Bunların 
yanı sıra, büyük başarılarımdan biri, geçtiğimiz 
yıl Güney Afrika’da gerçekleştirilen Half-
Ironman Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi 
temsil etmem oldu. Şu anda hedefim Kona 
Hawaii tarafında gerçekleştirilen Ironman 

Dünya Şampiyonasına katılabilmek. 

Triatlon başarılarımın yanı sıra. 
Sadece yüzme kategorisinde elde 

ettiğim başarılarım da var. Kıtalararası 
yüzme yarışlarına katıldım ve İstanbul 
boğazını geçtim. Kaş – Meis arası yapılan 

yüzme yarışlarına katıldım. Havuzda 
gerçekleştirilen Masters yüzme yarışlarına 

katılmaya devam ediyorum. Aquamasters 
Openwater yüzme yarışlarına katılıyorum. 
Bunların dışında, bu yıl içerisinde Berlin 

yarı maratonunda koştum. 1 saat 21 dakika 
ile yarışı tamamlayarak, en iyi derecemi 

koşmuş oldum. Bisiklet kategorisinde ise 
Fondo yarışlarına katılıyorum. Çeşme’de 

düzenlenen Granfondo yarışına katıldım. 

n Bireysel olarak mı yarışıyorsun yoksa bir takım 
bünyesinde mi?
Bireysel olarak yarışıyordum. Son iki yıldır 
Göztepe spor kulübü bünyesinde federasyon 

yarışlarına katılıyorum. Ekip olarak yarışıyoruz. 

n Ekiple birlikte antrenman yapıyor musunuz?
Lokasyondan dolayı ekiple birlikte antrenman 
yapma şansımız pek olmuyor. Ben Karşıyaka’da 
oturuyorum, ekibin çoğu Göztepe tarafında 
oturuyor. Hafta içi iş yoğunluğum nedeniyle 
antrenmanlarımı geç saatlerde yapabiliyorum. 
Ekip arkadaşlarım ise daha erken saatlerde 
antrenman yapabiliyorlar. 

n Her gün antrenman yapıyor musun?
Evet, haftanın 7 günü antrenman yapıyorum. 
Tabi ki 7 gün yoğun bir şekilde, performansa 
yönelik antrenmanlar yapmıyorum. Boş 
gün geçirmek yerine, basit antrenmanlarla 
zamanımı değerlendirmeyi tercih ediyorum. 
Bir hafta içerisinde yüzme, bisiklet, koşu ve 
kuvvet antrenmanlarım oluyor. Hafta sonları, 
çalışmadığım günlerde bir gün daha uzun süreli 
yüzme ve bisiklet antrenmanları, bir gün ise 
koşu antrenmanı yapıyorum. 

n Uyguladığın bir diyet programın var mı?
Kahvaltı alışkanlığım yok. Kahvaltı etmek 
yerine, Herbalife’ın Formul1 adlı ürünü ile 
öğün yerine geçen başka bir ürününü karıştırıp 
yiyorum. Öğlen yemeklerini iş yerinde yiyorum. 
Saat 16.00 civarında acıkmaya başlıyorum ve 
protein bar alıyorum.  19.15 civarı eve gelmiş 
oluyorum. Çantamı hazırlamam, antrenmana 
başlamam 20.00’yi buluyor. Antrenman 
sonrasında hafif bir akşam yemeyi yiyorum ve 
günümü bitiriyorum. 

n Spora yeni başlayacak ya da triatlon ile 
ilgilenecek arkadaşlar için Herbalife ürünlerini 
öneriyor musun? Ya da kilo problemi yaşayan 
kişiler için de Herbalife ürünlerini önerir misin, 
ürünler kilo verme konusunda da yardımcı 
oluyorlar mı?
Herbalife’ın farklı farklı ürün grupları var. 
Bunların içerisinde kilo kontrol amaçlı 
ürünlerin bulunduğu bir grup olduğu gibi 
sporcuları destekleyecek ürünlerin bulunduğu 
bir grup da mevcut. Sporcu ürünleri H24 
olarak geçiyor. Az önce öğün yerine geçen 

Şu anda 
hedefim 

Kona Hawaii tarafında 
gerçekleştirilen Ironman Dünya Şampiyonasına katılabilmek. 
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bir üründen bahsetmiştim, bu ürün aslında 
kilo kontrol amaçlı bir ürün. Az kalorili, aynı 
zamanda vitamin ve mineral desteği de içeren, 
öğün yerine kullanılabilecek bir ürün. Ben bu 
ürünü Formül1 ürünü ile karıştırarak alıyorum. 
Formül1 ürünü kazein proteini içeriyor. Kazein 
proteini yani süt proteini yavaş salınımlı 
bir proteindir. Bu sayede, kahvaltıda yemiş 
olduğum karışım gün boyunca beslenmemi 
sağlıyor. 

Bu ürünlerin yanı sıra az önce de bahsetmiş 
olduğum H24 ürünleri mevcut. H24 
ürünlerini antrenman sırasında ve sonrasında 
kullanmayı tercih ediyorum. Uzun bisiklet 
antrenmanlarımda Prolong ürününü kullanmayı 
tercih ediyorum. Prolong ürününün içerisinde 
hem karbonhidrat desteği var hem de sodyum, 
çeşitli mineralleri barındırıyor. 

Aynı zamanda Herbalife’ın antrenman 
esnasında kullanabileceğiniz CR7 adında bir 
ürünü daha var. Eğer uzun bir antrenman 
yapacaksam daha çok miktarda prolong, daha 
az miktarda CR7 ürünlerini karıştırarak almayı 
tercih ediyorum. Antrenman sonrasında ise 
Strength isimli ürününü ve Endurance ürününü 
karıştırarak kullanmayı tercih ediyorum. Eğer 
uzun soluklu bir bisiklet ya da koşu antrenmanı 
yaptıysam, Endurance ürününden daha fazla 
miktarda, Strength ürününden daha az miktarda 
karıştırarak kullanmayı tercih ediyorum. 

Bütün bu bahsettiğim ürünler için,  sahip 
olduğum kilo ile uygun olarak kullanım 
ölçekleri var. Örneğin; 3 ölçek Endurance ile 1 
ölçek Strength ürünlerini karıştırarak alıyorum. 
Aldığım ölçekler almam gereken yaklaşık 
karbonhidrat ve protein miktarlarını karşılıyor. 

n Bisiklet antrenmanlarının pek çoğunu trafikte 
yapıyorsun. Hangi güzergâhları kullanıyorsun? 
Karşılaştığın zorluklar nelerdir? 
Trafikte her geçen gün bisikletli sayısı artıyor 
ve bu da toplumda bilinci arttırıyor. İzmir’de 
bisiklete binen kişi sayısı her geçen gün 
artıyor. Bunun sayesinde de araç süren 

kişilerin, trafikte bisikletlinin de var olduğuna 
dair farkındalık seviyeleri artıyor. Çok duyarlı 
sürücülerle karşılaşabiliyoruz, kendileri de 
bisiklet kullanıyor olabilirler. Örneğin; geçiş 
üstünlüğü araçlarda olmasına rağmen bisiklete 
yol veren çok fazla sayıda sürücüyle karşılaştım 
trafikte. 

Ancak hala çok duyarsız davranan sürücülerle 
de karşılaşabiliyoruz. Örneğin; bisikletler 
için ayrılmış yoldan gitmemize rağmen bize 
çok yakın geçebiliyorlar. Yaz döneminde 
hem trafikten kaçmak hem de sıcaktan 
etkilenmemek için, hafta sonları olabildiğince 
erken saatlerde antrenman yapmayı tercih 
ediyorum. Hafta içleriyse, Karşıyaka sahil 
şeridindeki bisiklet yollarında, bisiklet 
yolu olmasına rağmen yürüyen çok fazla 
insan olduğu için, genellikle evde trainerda 
antrenman yapmayı tercih ediyorum.  

Bisiklet yollarının artıyor olması bizler için 
çok güzel bir gelişme, zamanla farkındalık 
seviyemiz de arttıkça dışarıda daha 
rahat antrenman yapabileceğimizi 
umuyorum.

Bisiklete yeni başlayacak 
kişiler için neler önerirsin?

Bisiklet üzerinde çok güzel 
zaman geçirdiğiniz, çok 
keyifli bir spor. Rüzgârı 
hissetmek, sıfırdan 
ivmelenmek, frene basmak, 
trafiğin içerisinde olmak... 
Yeni başlayacak kişilerin 
çekinmeleri gereken hiçbir 
konu yok diye düşünüyorum. 
Giriş seviyesinde bir 
bisiklet ve en 
temel 

ihtiyaçlarını alarak hızlı bir şekilde 
bisiklet kullanmaya başlayabilirler. 
En temel ihtiyaçlar derken; 
kask, eldiven, belki bir bisiklet 
ayakkabısını kast ediyorum. 

Her şeyden önce bisiklet sporunu 
sevmeleri çok önemli. Hemen üst 
düzey bir bisiklet edinmelerine 
gerek yok. Belki bisiklet 
sporundan düşündükleri 
gibi hoşlanmayacaklar. 
Hoşlanırlarsa zaten devamı 
bir şekilde geliyor. Fiziksel 
ölçülerine uygun bisikleti 
almaları çok önemli. Çünkü 
bisikletin üzerinde konforlu hissedersek, iyi 
vakit geçirirsek bu sporu yapmaya devam 
ederiz. Örneğin; olması gereken ölçüden 
daha büyük ölçüde bir bisikletle sürmeye 
başlamış olsaydım, üzerinde kendimi rahat 
hissetmeyeceğim için belki de bisiklet sürmeye 
devam etmeyecektim. 

Bisikletin, kişinin ölçülerine uygun olması 
konusu son derece önemli bence. 

n Hedeflerin neler? Ve son olarak 
okuyucularımıza söylemek istediğin bir şeyler 
var mı?
Hedeflerim, önümüzdeki yıl tam mesafe 
Ironman yarışına katılabilmek, tabi bunun 
için şu anda yaptığımdan çok daha fazla 
saat antrenman yapmam gerekiyor, bunu 

farkındayım. Her yarış bir şekilde bitiyor. 
Ancak tam mesafede ilk kez yarışıyor olacağım 
ve muhtemelen her şey çok daha zor olacak 
benim için. Tam mesafe yarışları yaklaşık 12, 13 
saat sürüyor. 

Tam mesafenin yanı sıra, takvimime 2 
tane Half-Ironman yarışı eklemek 

istiyorum. Bu yarışlar aynı 
zamanda tam mesafe 

yarışına hazırlık 
yarışları olacak 

benim için. Bir 

de tabi federasyon yarışlarına 
devam ediyor olacağım. Bu 
sene federasyonumuz çok 
güzel yarışlar düzenliyor, 

organizasyon kalitesi çok 
yüksek. Triatlon yapan, triatlona 

ilgi duyan kişi sayısının artması 
için, federasyonun düzenlediği 
yarışlarda yoğun katılımın 

sağlanması çok önemli bence. 

Son olarak, Vestel, hem iş yerim 
hem de yarış sponsorum. Yukarıda 
bahsetmiş olduğum yarışlara Vestel 

sponsorluğunda katılabildim. Aktif 
Pedal, bisiklet sponsorum.  Herbalife, 

beslenme sponsorum. Oakley ile iş 
birliğim var ve kuvvet antrenmanlarını yaptığım 
bir antrenörüm var. Hepsine sizin aracılığınız 
ile çok teşekkür ediyorum. Ve tabi BikePedia 
ailesine çok teşekkür ediyorum, bana yer 
verdiğiniz için. 

Bisiklet grupları sayesinde toplum bilinci 
daha da artacak. Kişiler bisiklete binmeye 
niyetlenebiliyorlar, ancak kendilerini yalnız 
hissedip vazgeçebiliyorlar. Sosyal medyada 
yapacakları küçük bir araştırmayla, bisiklet 
gruplarının olduğunu fark edebilirler. Spor 
gruplarında bulunan kişiler, genellikle 
egolarından arınmış, çok daha yardımsever, 
anlayışlı kişiler olabiliyorlar ve yeni başlayan 
kişilere yol gösterebiliyorlar. 

Yeni başlayacak kişiler internet üzerinde 
yapacakları küçük bir araştırma ile sizleri 
bularak belki bizlere de ulaşarak bisiklet 
sporuna rahatlıkla başlayabilirler. b

Triathlon yapan, triathlona ilgi duyan kişi sayısının artması için, federasyonun düzenlediği yarışlarda yoğun katılımın sağlanması çok önemli bence.
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http://bikeizmir.club/1bisiklet1fidan

#HEDEF5000BİSİKLETLİ
#HEDEF5000FİDAN

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

https://www.youtube.com/watch?v=n3B7PbtAJdo&feature=youtu.be
http://bikeizmir.club/1bisiklet1fidan
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1983 doğumlu Belve Fırat, uzun süre Lojistik alanında iş 
hayatına devam ettikten sonra, hayallerinin peşinden 
gitme kararı aldı. Bisikletiyle yola çıkıp, yaklaşık 30.000 
km pedalladı. AdventuRedSocks ismiyle sosyal medyada 

seyahatinden kesitler paylaşan Belve Fırat ile yolculuğa hazırlık 
sürecini ve seyahati boyunca yaşadıklarını konuştuk. 

n Belve Fırat’ı tanıyabilir miyiz? 
1983 Aydın doğumluyum. Sebze yemeklerini çok severim. 

Yoğurt olmadan masaya oturmayan bir Ege insanıyım. 

Üniversite eğitimi için geldiğim İzmir’de, Latin 
dansları ile tanıştım ve bu sayede İspanyolca 
öğrenmeye başladım. Üniversitede okurken, 2005 
yılından itibaren Couchurfing ve Hospitality 
Club gibi internet sitelerinden çok fazla kişiyi 
evimde konuk etme imkânım oldu. Bu durum 
başka kültürleri tanıma, onların yaşamlarını 
merak etme dürtüsünü güçlendirdi.

Lisans eğitimimden sonra, yüksek lisan eğitimi 
için Barselona’ya gittim ve 3 yıl orada yaşadım. 

Barselona’da Orta ve Güney Amerika ülkelerinde 
yaşayan birçok arkadaşım oldu ve İspanyolcayı iyi seviyede 

öğrendim.  

Yüksek lisans eğitimimi tamamlayıp Türkiye’ye geri döndüm. 7 
yıl kurumsal şirketlerde lojistik departmanında çalıştıktan sonra, 
hem kişisel gelişimim hem de yıllardan beri planladığım hayalimi 

BISIKLETTE 18 ÜLKE 
30 BIN KILOMETE

33. doğum günüme girdiğim gün hayatta yapmayı sevdiğim şeylerin bir listesini çıkardım ve bir yere yazdım. Bunlar; bisiklete binmek, İspanyolca konuşmak, seyahat etmek... 

2 Duygu BABAK

<<İÇİNDEKİLER
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gerçekleştirmek için böyle bir yolculuğa çıkmaya 
karar verdim.

n Adventuredsocks ismi nasıl ortaya çıktı?
Öncelikle, yapmak istediğim geziyi bir projeye 
çevirme kararı aldım. Bunun için bir isme ihtiyacım 
vardı ve daha önce kullanılmamış bir isim olması 
benim için çok önemliydi. Beni yansıtan isimleri 
listeleyip arkadaşlarım ile paylaştım fakat en çok 
beğenilen ismi ben beğenmediğim için vazgeçtim.

Daha sonrasında bir gün hem kırmızı çorap 
giymeyi sevdiğim hem de maceracı bir ruha sahip 
olduğum için birden yolda yürürken bu isim çıktı 
ağzımdan ve bende hemen proje adı olarak kabul 
ettim.

n Giydiğin çorapların hepsi kırmızı mı? Bunun bir 
nedeni var mı?
Yaklaşık 6 yıldan beri Swing (Lindy Hop) dansı 
ile ilgileniyordum. Bir gün bir partiye kardeşimin 
kırmızı çorapları ile gittim ve herkes bana 
“Çorapların çok yakışmış” deyince, o günden beri 
sürekli kırmızı çorap giymeye başladım. Hem 
renkli, hem dikkat çekici, hem de alternatif bir 
renk kırmızı.

n Seyahat fikri nereden aklına geldi?
33. doğum günüme girdiğim gün hayatta yapmayı 
sevdiğim şeylerin bir listesini çıkardım ve bir 
yere yazdım. Bunlar; bisiklete binmek, İspanyolca 
konuşmak, seyahat etmek... Bunların hepsini 
yapabilmek için çalıştığım şirkette çalışmıyor 
olmam gerekiyordu. Bende kendime hazırlık 
olarak 1 yıl koydum ve heyecanlı hazırlık sürecine 
başlamış oldum.

n Hazırlık sürecinden bahseder misin?
Hazırlık süreci tam olarak 1 yıl sürdü. Öncelikle 
nereleri, nasıl gezmem gerektiğine karar 
vermem gerekiyordu. Böylece hem ne kadar 
süreye ihtiyacım olacağını belirlemiş olacak 
hem de nasıl bir maddi tabloyla karşılacağımı 
görmüş olacaktım. Hem dilini bildiğim hem de 
uzun yıllardan beri hayal ettiğim orta ve güney 
Amerika’yı görmek istediğime karar verdim. İlk 
fikrim, sırt çantalı olarak gezmekti ama daha 
sonra, küçük kasabaları görebilmek ve kültürünü 
tanımak için bisikletin benim için daha iyi 
olacağına karar verdim.

Nereleri, nasıl gezmek istediğime karar verdikten 
sonra, İngilizce ve İspanyolca forumları okumaya 
başladım. Çünkü maalesef Türkçe olarak yazılmış, 
seyahat konusuyla ilgili çok az forum var. 
Edindiğim fikirlerin sonucunda önceliği bisiklet 
seçimine verdim. Bisikletimi ikinci el olarak 
Türkiye’den temin ettikten sonra, sırasıyla kamp 
malzemeleri, bisiklet ekipmanları ve kıyafet 
seçimine odaklandım. Malzeme seçiminde kaliteli 
ve uzun ömürlü malzemeleri seçmeye dikkat 
ettim.

Bir gün hem kırmızı çorap giymeyi sevdiğim hem de maceracı bir ruha sahip olduğum için birden yolda yürürken bu isim çıktı ağzımdan ve ben de hemen proje adı olarak kabul ettim.
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İş için gittiğim Avrupa seyahatlerinde 
bisiklet çantaları, uyku tulumu, çadır 
gibi malzemeleri temin ettim. Bazı 
malzemeleri yakın arkadaşlarım 
bana hediye olarak aldılar.

Her gün proje için mutlaka bir şey 
yaptım. Sponsorlarla görüşmeler, 
logo tasarımı, kitlesel fonlama 
gibi. Bu süreç gerçekten de çok 
zevkli geçti. Tura başlamadan 
yaklaşık 2 ay önce de Türkiye 
içinde hem kamp hem 
de küçük bisiklet turları 
düzenleyerek, ekipmanı ve 
kendi fiziksel performansımı 
test etme fırsatı buldum.
Kalan küçük elektronik malzemeleri de 
Amerika’dan temin ettim.

Şimdi düşününce, tur için yanıma çok fazla 
kıyafet aldığımı hava durumunu çok iyi optimize 
edemediğimi anlıyorum. Arjantin Patagonyası’nda 
giyeceğim kıyafetleri Türkiye’den taşımak çok da 
mantıklı bir fikir değildi açıkçası.

n Bisiklet seçimini nasıl yaptın, hangi ekipmanları 
tercih ettin?
Bisiklet seçimimi 2. El 58 kadro Surley Long Haul 

Trucker’dan yana kullandım. 
Açıkçası Türkiye’de tur 

bisikletçisi olmak çok popüler 
olmadığı için çok fazla model 
seçeneği yoktu. Yollarda her model 

bisikletle karşılaştığım için, ilk kez 
çıkacağım turda çok yüksek bütçeli 

bir bisiklete ihtiyacım olmadığına 
karar verdim.

Fren ve vites ekipmanlarının hepsi 
Shimano  Deore XT serisi, sele Brooks 
b17, jantlar Mavic, pedal Shimano 

Deore XT PD-T8000 SPD, bagajlar ise 
Topeak, bisiklet çantalarını Ortlieb 

markaydı. 26 jant Swalbe maraton plus 
lastikleri ise her türlü yolda, her koşulda 
güvenle gitmemi sağladı.

 
nRota belirlerken hangi kaynaklardan yardım 
aldın?
Bisiklet turuma Amerika’nın Los Angeles 
şehrinden başlayıp Kolombiya’nın Medellin 
eyaletine kadar devam ettim. Yaklaşık 10.000 km 
ve 10 ay süren bir maceraydı. Bu sürede, ilk başta 
kafamda tasarladığım Panamerika rotasından 
güneye doğru gittim. Bu rota üzerinde, bisikletle 
geçtiğim ülkeler sırasıyla Meksika, Guatemala, 
Belize, El Salvador, Hunduras, Nicaragua, Costa 
Rika ve Panama oldu.

Tur boyunca hiç çalışmadım, bir gelirim olmadı. Tura çıkmaya karar verdiğim günden itibaren yaklaşık 1 yıllık yaptığım birikimi, idareli harcamak ve kitlesel fonlama ile gelen destek bana tur boyunca yetti. 

Fakat yolda yerel halk ya da diğer turistlerle 
konuşmalarım sonucunda, doğa güzellikleri olan, 
kesinlikle görülmesi gereken turistik ya da tarihi 
yerleri görmek için defalarca rotadan saptığım 
oldu. Ayrıca hem offline çalışan hem de çok şarj 
tüketmeyen MAPS.ME uygulaması benim yoldaki 
en büyük destekçim oldu.

n Tur sürecinde geçimini nasıl sağladın?
Tur boyunca hiç çalışmadım, bir gelirim olmadı. 
Tura çıkmaya karar verdiğim günden itibaren 
yaklaşık 1 yıllık yaptığım birikimi, idareli harcamak 
ve kitlesel fonlama ile gelen destek bana tur 
boyunca yetti. 
Bisiklet ile gittiğim sürede ulaşıma hiç para 
vermedim. Konaklama için ise dağ, göl kenarı, 
orman, plaj gibi alanlara çadır kurdum. İtfaiye ve 
polis merkezlerinin bahçelerine çadır kurmak için 
de izin alıp, bazı günleri oralarda konakladım. 
Çadıra ek olarak Couchsurfing ve Warmshowers 
sitelerindeki kişilere mesaj atıp projemden 
bahsettim, beni evlerinde konuk ettiler. Ne 
ulaşıma, ne de konaklamaya para vermediğim ve 
yemeği de kendi benzinli ocağımda yaptığım için 
günlük maliyetim 10 USD civarında oldu. 

n Yaptığın turlarda unutamayacağın ilginç bir anını 
bizlerle paylaşır mısın?
Meksika`da, Puerto Vallarta`dan Mexico City`ye 
kadar olan, yaklaşık 1 ay süren mesafeyi bir başka 
bisikletçi Alman Holger ile beraber pedalladım. 
Kendisi 3,5 yıldan beri bisikletle dünya turundaydı 
ve çok iyi anlaşmıştık, bana çok şey öğretti. Mexico 
City`ye vardığımızda bir süre ayrı devam edip, 
Cancun’da tekrar buluşmak üzere ayrıldık. Zaman 
olarak, 10 gün arkamdan geliyordu. Daha sonra 
kendisinden haber alamadım. Chiapas eyaletinden 
geçerken gaspa uğramış ve maalesef olay 
yerinde ölü bulunmuş. Beni çok sarsan bir olaydı, 
etkisinden uzun süre kurtulamadım. 
Güzel bir anımdan bahsetmek gerekir ise; 
Nikaragua`da kalabalık bir aile beni yolda gördü. 
Bisikletim bozulmuştu. Beni ve bisikletimi, 
bisiklet dükkânına kadar götürdüler. Bisikletimin 
yapılmasını bekleyip, sonrasında bana yemek 
ısmarladılar. Hem kültürlerini daha yakından 
tanıma fırsatı buldum, hem de onlar hayatlarında 

ilk defa bir Türk ile tanışma fırsatı yakaladılar.

n Bisikletle tura çıkmaya niyetlenenlere, tura 
çıkmayı hayal edenlere neler söylemek istersin? 
Tavsiyelerin var mı?
Öncelikli olarak, fikrinizi paylaştığınızda pek 
çok kişi sizi vazgeçirmeye çalışacak. Turun hep 
tehlikeli kısımlarını vurgulayacaklar. Söylenenleri 
aklınızda tavsiye olarak tutun fakat çıkacağınız 
yolda bir engel olmasın.
Eğer ilk defa yola çıkıyorsanız daha küçük bir 
rota belirleyin. Belki bisiklet yolculuğu sizin 
beklentilerinizi karşılayamayacak. 
İlk turunuz ise, bisiklet seçiminde marka ve pahalı 
bisikletler yerine, sağlam kadro ve bütçenize 
uygun bisikletleri tercih edebilirsiniz. Yolculuğum 
süresince sağlam eski kadro şehir bisikletleri ya 
da bambu bisikletler ile seyahat eden pek çok kişi 
gördüm.
Gideceğiniz ülkelerin mevsim durumlarını iyi 
incelemekte fayda var, çünkü çok sayıda alınan 
kıyafet hem yer kaplıyor hem de ağırlık yapıyor 
bu konuda iyi seçim yapmakta fayda olduğu 
düşüncesindeyim.
En önemlisi kişinin kendini yolculuk için hazır 
hissetmesi, motivasyonunuzu her zaman yüksek 
tutmakta fayda var. Bunun için belki iki kişi yola 
çıkılması daha iyi olabilir.

n Tur boyunca iyi anlar olduğu gibi sıkıntılı anların 
da olmuştur, böyle zamanlarda kendini nasıl motive 
ettin?
Öncelikle sıkıntı olmayan, sorun yaşanmayan gün 
yok gibiydi. Taşıdığınız içme suyunun azalması, 
önünüzde bakkal bulabilme ihtimalinin düşük 
olması, patlayan lastik, kalacak yeri düşünmek … 
gündelik sıkıntıların en başındaydı. Bir süre sonra 
bunları sorun, sıkıntı olarak görmemeye ve zevk 
alamaya başlıyorsunuz. Benim kullandığım metot 
ise, yolda müzik dinlemek ve her büyük zorlu bir 
günün sonunda kendimi yemek ile ödüllendirmek 
oluyordu. Her ülke sınırını geçişinden sonra ise, 
adeta yeni bir macera başlıyordu. Bu da ayrıca 
beni motive eden başka bir unsurdu.
Türkiye’de olan arkadaşlarım ile iletişimim ise 
motivasyonumu kaybettiğim zamanlarda en büyük 
motivasyon kaynağımdı. b
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Pedal çeviremediğim gün yaşlılığa 
adım attığım gün olacaktır.

Anonim

µ Tanju TAŞÇILAR
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BIKE ROLL Rotanızın en gerekli özelliklerini kolayca görebileceğiniz bir “web” uygulaması. 
Ancak istenirse Android uygulaması da var. https://bikeroll.net/tr/ adresinden 
rahatlıkla ulaşabileceğiniz uygulamaya kolay bir şekilde rotanızı girebiliyorsunuz. 

KÜÇÜK VE KULLANIŞLI BIR UYGULAMA

Genellikle gelişmiş ve çok şey yapan 
uygulamalar üzerinde durulsa da bazen 
küçük bir uygulama işimizi basit ve 

yararlı bir şekilde görür. İşte bunlardan biri de 
“Bike Roll” adlı rotanızın en gerekli özelliklerini 
kolayca görebileceğiniz bir “web” uygulaması. 
Ancak istenirse Android uygulaması da var. 

https://bikeroll.net/tr/ adresinden rahatlıkla 
ulaşabileceğiniz uygulamaya kolay bir şekilde 
rotanızı girebiliyorsunuz. Arabirim çok basit. İlk 
olarak çıkış noktasını belirlemeniz gerekiyor. 
Haritada çıkış noktasını bulup sağ tıklayıp 
menüden “çıkış noktasını belirle” seçimi ile 
rotanın başlangıcını belirliyor sonrasında da 
rotayı takip ederek istediğimiz noktalara yine 

sağ menü aracılığı ile “hedef ekle” seçeneğini 
kullanarak ara noktalar ekleyebiliyoruz. Son 
eklenen nokta “varış noktası” oluyor. İstenilirse 
bu noktalar silinip değiştirilerek tam olarak 
istenilen rota belirleniyor. Gerekirse mevcut 
noktaları sürükleyerek de değiştirebilirsiniz.

Uygulamada küçük küçük güzel özellikler de 
bulunuyor. Aslında arka planda Google Maps 
kullanılmakta ve bunun bazı özellikleri de 
kullanılır durumda oluyor. Sol altta bulunan 
küçük sarı “adamın” adı Pagman. Bunu tutup 
rotanızda bir yerlere sürüklerseniz, Google 
Maps’in Live View özelliği devreye girip, eğer 
seçilen yerde bu özellik kullanılabiliyorsa, 
artık ana pencerede rotada görüntülü olarak 

gezinebiliyorsunuz. Bu arada işaretlediğiniz 
noktalar da gezinti sırasında görüntüleniyor. 

Yine sol alt bölümde yer alan aşağı veya yukarı 
çift ok kullanılarak ekranda harita veya harita 
+ yükselti görünümü seçilebiliyor. Sol altta yer 
alan ve “MTB” olarak görülen seçenek ise aslında 
MTB bisiklet seçimi değil, uydu görüntüsü ile 
normal harita seçimini sağlayan araç. Bisiklet 
seçimi ise yukarıdaki araç çubuğunda yer alan 
seçim alanından yapılabilmekte. 

Sol üstte yer alan “Mobil” tarzı menüden gerekli 
işlemleri yapabilir ve “İpuçları” seçeneği ile 
uygulamanın kullanımı ile ilgili yararlı bilgiler 
alabilirsiniz. 

Altta yükselti grafiği görünürken üzerinde 
gezinirseniz bulunan noktayı yukarıdaki haritada 
izlerken nokta ile ilgili geniş bilgileri de 
alabilirsiniz. 

Tamamlanan rotamızı .gpx dosyası veya .pdf 
dosyası olarak indirmek de mümkün. PDF 
dosyasında sürüş sırasında önemli noktalarda 
dönüş yapacağınız yönler belirtilerek 
kaybolmamanızı sağlayan ipuçlarına 
ulaşabiliyorsunuz. 

Buraya kadar yapılan işlemlerde herhangi bir 
giriş gerekmedi. Sağ üst bölümde yer alan 
birkaç seçenek için ise giriş yapıp uygulamayı 
kullanabilirsiniz. b 2 Tanju TAŞÇILAR

<<İÇİNDEKİLER
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n Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü Derneği 
nasıl kuruldu kısaca tanıyabilir miyiz?
Peloton İstanbul 2016 yılında yarışlara katılan 
ve sosyal sürüşler düzenleyen küçük bir sürüş 
grubu olarak hayata geçti. Zaman içinde 
gerek yönetici, gerek sporcu olarak aramıza 
katılan arkadaşlarımızla giderek büyüdük ve 
kurumsallaşmaya başladık. Yarışlarda aldığımız 
dereceler motivasyonumuzu artırdı. 2018 yılı 

sonlarında dernek ve spor kulübü olarak resmi 
bir oluşum haline geldik, özel yarışların yanında 
federasyon ve UCI yarışlarında milli takımlar ve 
profesyonel ekiplerle omuz omuza mücadele 
etmeye başladık.

n Peleton İstanbul’un kuruluş amacı nedir?
Geçmişte yaşadığımız tecrübelerin ışığında, baştan 
bu yana nezaket, pozitif olmak, açık bir yapı ile bu 

PELOTONI S T A N B U L
osyal sürüşler düzenleyen küçük bir grupken, 2016 yılında yarışlara 
katılmaya başladılar ve elde ettikleri başarılarla hızla büyümeye 
devam ettiler, ediyorlar. Peloton İstanbul Bisiklet Kulübü Dernek 
başkanı Tufan Sağnak ile derneğin kuruluşu, büyüme süreci,  geçmiş ve 
gelecek etkinlikler üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.S

<<İÇİNDEKİLER
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sporu sevdirmek ve yeni başlayanları 
teşvik etmek ilkelerimiz oldu. Herkese 
kapalı, iletişimi kopuk bir grup ya 
da takım olmaktan kaçındık. Yolda 
karşılaşınca selam vermeyen 
bisikletçilere bir tepki olarak 
kurulduk diyebilirim. Öte yandan 
performans, gelişim ve yarışçı ruh 
bizim karakterimizi tanımlıyor. 
Parkurlarda dişe diş yarıştığımız 
rakiplerimizle finiş çizgisini 
geçince yine sıkı dostlar olarak 
hayatımıza devam ediyoruz. 
Özetlemek gerekirse hem 
sosyal tarafı güçlü olan, hem 
de sıkı bir şekilde antrenman 
yaparak yarışan bir yapımız 
var. İsmimiz de bu yüzden; yarışlarda 
birlikte daha güçlü ve hızlı ilerleyebilen ve farklı 
kişiler ya da takımlardan oluşan gruba verilen ad 
olan “peloton” teriminden geliyor. 

n Genelde ne tür sürüşler yapıyorsunuz?
Profesyonel ya da amatör tüm yol bisikletçilerine 
açık grup sürüşlerimiz var. Bunlarda kimi 
zaman otuz, kimi zaman yüzelli kişilik gruplar 

oluşabiliyor.  Bu kalabalık 
gruplarla kimsenin gruptan 
kopmayacağı azami tempoda 

ve hafif yokuşları olan 
çoğunlukla düz rotalarda etkinlik 
düzenliyoruz. 

Bunların dışında yalnızca takım 
sporcularının, tecrübeli sporcuların 
ve takım adaylarının katıldığı yüksek 
tempolu takım antrenmanlarımız 

oluyor. Bu sürüşleri içerdiği risk 
nedeniyle açık yapamıyoruz.

n Gruba herkes katılabilir mi yoksa belli 
şartlar arıyor musunuz?
Takıma zaman zaman yeni sporcular 
katılıyor. Takıma üye olurken uyumlu ve 

pozitif bir takım arkadaşı olabilmesi 
öncelikli olarak aranan şartlar arasında yer 
alıyor. Ayrıca sporcunun isteği, azmi ve gelişmeye 
açık olması önemli faktörler. Bisiklet gerçekten 
zor bir spor ve hem zaman, hem enerji olarak 
yoğun özveri istiyor. Yoğun iş ya da okul 
hayatının yanında bu özverileri de pek az insan 
sağlayabiliyor.  Öte yandan grup sürüşlerimiz tüm 

Pembe peloton içinde çok dikkat çeken bir renk. Ayrıca cinsiyet eşitliğini savunan bir grubuz, kadın ve erkek sporcularımızla renklerin cinsiyetinin olmayacağına inanıyoruz. 

yol bisikletçilerine açık olarak düzenleniyor. Takım 
üyelerimizin çoğunluğunu da bu tür sürüşlerle 
tanışıp kaynaştığımız arkadaşlarımız oluşturuyor.

n Kalabalık bir grupsunuz ve sürüşlerde grup 
disiplinini nasıl sağlıyorsunuz?
Grup sürüşlerinden önce rota, tempo, 
atak yapılacak bölümler ve ufak güvenlik 
hatırlatmalarını içeren kısa bir brifing veriyoruz. 
İkili grup düzeninde seyrediyoruz ve grup içinde 
fren yapılmaması ve pedal kesilmemesi gibi 
hatırlatmaları zaman zaman yapıyoruz. Sürüş 
esnasında takım üyeleri gönüllü olarak görev 
alıp grubun temposunu belirleyerek bütünlüğünü 
sağlıyor. Ekip üyeleri sürüşte tek kulaklıkla telsiz 
sistemi kullanıyor. Grupta lastik patlaması gibi 
olası problemlerde telsiz ile haberleşerek grubun 
temposu düşürülüyor, lastik tamir edilip sorun 
yaşayan sürücü gruba yetiştiriliyor ve yeniden 
normal tempoya dönülüyor. Ataklar ise yalnızca 
belirlenmiş bölümlerde yapılıyor, böylece 
ataklardan sonra grubun yeniden toplanarak 
birlikte seyretmesini sağlıyoruz. 

n Takım olarak başarılarınız nelerdir?
Kurulduğumuz günden bu yana ülke çapında 
UCI etaplı turlar, federasyon yol yarışları 
ve özel yarışlar olmak üzere onlarca yarışa 
iştirak ettik. 2018 ve 2019 boyunca girdiğimiz 
tüm yarışlarda sporcularımız en az bir kürsü 
derecesi elde etti. Başarılı sporcularımızdan 
Arzu SAĞNAK milli takıma seçilerek ülke dışında 
bayrağımızı temsil etmeye başladı. Bu yıl itibariyle 
katılmaya başladığımız UCI yarışlarındaki takım 
klasmanında, diğer milli takımlar ve profesyonel 
takımlar arasında 6. sıraya dek yükselen dereceler 
elde ettik. Son olarak Konya’da düzenlenen 
Türkiye Şampiyonası’nda Büyük Kadınlar Takım 
Klasmanı’nda Türkiye Şampiyonluğu, Büyük 
Erkekler Takım Klasmanında ise Türkiye İkinciliği 
kupalarını kaldırdık. 

n Bölgenizde sürüş yapmak nasıl? Sıkıntılarınız ve 
beklentileriniz varsa onları alabilir miyiz?
İstanbul bisiklet sporu yapmak için çok zor bir 
şehir gerçekten. Bunun başlıca sebebi de trafik. 
Trafikte sürekli yaşanan tehlikeli yaklaşmalar ve 

kazalar bisiklete meraklı yetişkinleri ürkütüyor. 
Sporun gelişimi açısından daha da vahimi, veliler 
küçük yaştaki sporcu adaylarının böyle tehlikeli 
yollarda olmasını istemiyorlar ki haklılar. Çözüm 
olarak kapalı velodromların yapılmasının bisiklet 
sporumuzun tarihi içinde büyük bir dönüm noktası 
oluşturacağına inanıyorum. 

Dışarıda ise yalnızca bisiklet yollarının artmasının 
tek başına yeterli çözüm olacağını düşünmüyorum.  
Öncelikle araç sürücülerinin daha bilinçli olması 
gerekli. Bu da sürücü kurslarında ve ehliyet 
sınavlarında bisikletin de yola ait bir taşıt 
olduğunu sıkı sıkıya vurgulamakla sağlanabilir. 
Ayrıca bisikletlinin can güvenliğini ilgilendiren 
cezaların da artması caydırıcı olacaktır. İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi trafiği çok yoğun bir şehir olan 
Londra’da da benzer sorunlar bir kaç senedir 
benzer yöntemlerle yavaş yavaş çözülüyor. 

n Forma renginizin pembe olmasının bir nedeni 
varmı?
Pembe peloton içinde çok dikkat çeken bir renk. 
Ayrıca cinsiyet eşitliğini savunan bir grubuz, kadın 
ve erkek sporcularımızla renklerin cinsiyetinin 
olmayacağına inanıyoruz. 

n Bisiklet severlere son olarak mesajınız nedir?
Yolda gördüğünüz diğer bisikletçilere selam 
vermeyi ihmal etmeyin, çünkü bir bisikletliyi en iyi 
başka bir bisikletli anlar. b
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Bisiklet sizi sadece hedefinize götürmez, daha fazlasını yapar... 
Sizi hep tehlikeye karşı uyanık ve hoş bir endişe halinde tutar. Her 

şey olması gerektiği gibi olur; köpekler paçanızdan kavrar, yoldaki 

çukurlar sizi sinir eder. Sonuçta hedefe varmak hep eğlenceli olur!
Bill Emerson

µ Tanju TAŞÇILAR
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Bisiklet sporu ile ilgiliyseniz en 
az bir kere de olsa “Pumptrack” 
tabiri kulağınıza çalınmıştır. 

Peki nedir bu pumptrack? Dağ bisikleti 
klasmanında pedal çevirmeden hız 
kazanmayı sağlayan özel hareketler 
vardır. Bunlardan birisi “pumplamak”tır. 
Pumplamak için iki tümsek arasında 
bisikleti sanki ayaklı pompaya 
basıyormuş gibi yere bastırmanız ve 
hızlanmayı hissetmeniz gerekir. İlk 
denemelerde zor olsa da bir süre sonra 
yapabilmeye başlarsınız.

Buraya kadar her şey tamam ve “ben bu 
hareketi öğreneceğim” diyorsanız kara 
kara uygun bir yer aramaya başladığınızı 
biliyoruz. İşte Pumptrack’ler bu yüzden 
var. Pumplama hareketini öğrenebilmeniz 
için özel yapılmış parkurlara Pumptrack 

deniyor. Aynı zamanda bu parkurlarda 
müsabakalar da düzenleniyor. Dual 
slalom müsabakaları da bunlardan 
birisidir. Pumptrack’ler genellikle oval 
şekilde olmasına rağmen dual slalom 
parkurlarında birbirinin aynası iki adet 
parkur yer alır. Bu parkurlarda iki sporcu 
birbiri ile yarışır. Bu yarışlar genellikle 
zincirsiz bisikletlerle yapılır. Bu yüzden 
pumplama hareketi önemlidir.

Kafanızda Pumptrack’e hangi bisikletler 
girebilir diye bir soru varsa hemen onu 
da yanıtlayalım. Zemin durumuna göre 
değişiklik gösterse de genellikle her 
bisiklet bu parkurlara girebilir. Amortisöre 
sahip olmayan bisikletlerin avantaja 
sahip olduğunu da belirtelim. Amortisörlü 
bisikletler pumplama hareketini emdiği 
için hız kazanmak daha zor olacaktır.

“PUMPTRACK”

2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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Milli triatlet 
Barış İlhan’ın 
S-Works 

Tarmac’ını masaya 
yatırıyoruz. Tabiri 

caizse “Super Bike” 
klasmanındaki bu 

bisiklette yok yok 
gibi. Ayrıca profesyonel 

müsabakalarda kullanılmak 
üzere tasarlandığını da 

belirtmeden geçmeyelim.

S-Works, Specialized firmasının pro 
atletleri için tasarladığı üst düzey rijitliğe 

ve donanıma sahip bisikletlerinde kullandığı 

markadır. FACT 12r karbonun kullanıldığı 
kadro örümün sıklığı nedeniyle daha rijit ve 
bu sayede daha da hafif. Sele borusu ve kadro 
profillerinin de hava direncini düşürecek 
şekilde tasarlandığını atlamayalım. 

Aktarma sisteminde SRAM’ın son modeli Red 
AXS kullanılmış. Bu setin özelliği tamamen 
kablosuz çalışması ve aynakolun alışılagelmiş 
sistemlerden daha ufak olması. Kaset 10-33t, 
aynakol ise 48-35t. Bu oranlar ile çok geniş bir 
aralığı kapsayan aktarma yarışlarda değişiklik 
yapma gereğini ortadan kaldırıyor. 

Kablosuz ön ve arka aktarıcıda birbirinden 
bağımsız iki adet pil yer alıyor. Vites kollarında 

TARMAC
FACT 12r karbonun kullanıldığı kadro örümün sıklığı nedeniyle daha rijit ve bu sayede daha da hafif. 

2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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ise düğme piller yer alıyor. Pillerin şarjı 
uzun süre dayanıyor ve bitmeye yakın uyarı 
veriyor. Trim ayarı yapmak ise bir kaç tuşa 
basma ile gerçekleşiyor ve bir kere yapmanız 
öğrenmenize yetiyor. 

Aynakolda yer alan dahili güç ölçer 
gerek antrenmanlarda gerekse yarışta 
performansınızı anlık takip etmenizi sağlıyor. 
Frenler hidrolik disk fren ve doğal olarak hava 
koşullarından bağımsız olarak her daim iyi bir 
tutuş sergiliyor. Disk fren sayesinde karbon 
jantların aşınması da söz konusu değil. Bu 
sayede 50mm profile sahip roval jantlarınızı 
kaza geçirmediğiniz sürece kullanmaya 
devam edebilirsiniz. 

Jant göbeklerinin DT Swiss 240s sistemine 
sahip olduğunu da belirtelim. Tekerlekler 
ünlü S-Works Turbo Cotton tercih edilmiş. 
Ölçü ise alışılmışın dışında: 700x26. Sele 
borusu ve gidon karbon seçilirken gidon 
boynu alüminyum kullanılmış. Vidaların 
titanyum olduğunu atlamayalım. Maşa ofseti 
52 kadroya kadar 47mm 54 ve sonrasında ise 
44mm. Zincir bacağı ise 410mm. Bu değerler 
bisikletin kıvrak olduğunu tasdikliyor. Virajlı 
yollarda epey eğleneceğinizi garanti ediyoruz.

Bisikletin kalitesinin tartışmasız olduğunu 
açıkça söyleyebiliriz. Zaten bu seviyeye 
çıkıldığında kötü bir bisiklet bulmak 
gerçekten zor. Peki bu seviye dediğimiz nedir? 
Yurtdışı liste fiyatı 11.000$ desek oldukça 
açıklayıcı olacaktır. Ben milli sporcu değilim, 
bisiklete bu kadar para ayırmam diyorsanız 
geçtiğimiz sayıda incelemesini yaptığımız 
Specialized Tarmac SL6 Peter Sagan Ltd. 
modelini şiddetle öneririz. b

Bisikletin kalitesinin tartışmasız olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Zaten bu seviyeye çıkıldığında kötü bir bisiklet bulmak gerçekten zordur. 
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SEMA GUR Bu turun başlamasını bir erkek arkadaşımızın yine zorlu bir parkur seçmesi ve onu bu konuda eleştirmemiz sırasında onun “gelebilen gelsin kardeşim!” demesi tetikledi.

<<İÇİNDEKİLER
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“nanik” yapan kadınlarız. Aslında 
herkesin farklı tepkileri olabiliyor. 
Bazı erkek dostlarımız gönülden 
destek vermek istiyor, bazıları 
desteği abartıp sahiplenmeye 
çalışabiliyor ( İzmir dışındaki 
bazı şehirlerde), bazı erkek 
egemen bisiklet grupları 
şehir dışından bize ulaşıp, 
“bu şehirde bir tek bizim 
grubumuz var, biz bir 
kadını görevlendirdik!, 
turu o yapacak!” diyorlar, 
biz de “hayır, kadınlar 
kendileri örgütlenebilir, 
bir kadını erkekler 
görevlendirmemeli, 
kadınlar kendileri 
cesaret edip bize 
ulaşmalı” dediğimizde, 
“o zaman bu turu 
yaptırmayız bu 
şehirde” diyenler de 
oldu. Gerçekten bazı 
erkek grupları bize 
çok öfkeli, bizse 
gülümsemeye ve 
çoğalmaya devam 
ediyoruz. 

Cinsiyet 
ayrımcılığı 
yaptığımızı 
söyleyen 
erkekler 
var. Oysa ki 
genellikle 
bisiklet gruplarını 
erkekler kuruyor ve yönetiyor, turları 
genellikle erkek egemen bisiklet grupları 
düzenliyor. Tek tip forma ile, şehir içinde 
kısacık mesafeleri bile pedallamak yerine, 
bisiklete biraz farklılık, süs getirmeyi olsa olsa 
biz “pozitif ayrımcılık” olarak açıklayabiliriz. 
Ayrıca bizim hedef kitlemiz bisiklete az binen 
kadınlar. Onlar tam tekmil giyinmiş, hızlı giden 
erkeklerden çekiniyorlar. Kendimden biliyorum. 

Bisiklete 
binmeyi çok 
geç öğrendim ve öğrenmeye 
başladığımda gözümde çok büyüttüm ve 
korktum, o formalı, profesyonel görüntüden. 
Bu hareket alternatif bir bakış açısı getiriyor 
ve kadınları cesaretlendiriyor. Bırakın biz 
de kendi başımıza, elimizin hamuruyla! bir 

n Süslü Kadınlar Bisiklet Turu nasıl ortaya çıktı?
Bu tur 2013 yılında, bir arkadaş grubunda 
sohbet sırasında doğan, başlangıçta doğaçlama 
olarak gelişen bir fikirdi. Binlerce kişiye 
ulaşılacağını hayal bile edemeyeceğimiz bir 
başlangıçtı açıkçası. Uzun ve profesyonel 
turlar düzenleyen bir erkek arkadaşımızın yine 
zorlu bir parkur seçmesi ve onu bu konuda 
eleştirmemiz sırasında onun; “gelebilen 
gelsin kardeşim!” demesi tetikledi bu turun 
başlamasını. Kadın dostlarımızla “biz de mıy 
mıy tur yaparız, 5 km hızla gideriz, elbise 
de giyeriz hah hahh” dediğimiz bir anda 
doğdu. Elbise, topuklu ayakkabı, çiçek fikirleri 
havada uçuşurken “şehirde kısa mesafe için 

niye forma giyiyorum ayol” derken, “süslü” 
kelimesi çıkıverdi ağzımızdan. Sosyal medyada 
öylesine bir etkinlik sayfası açmıştım. Kimsenin 
gelmeyeceğini düşünmüştük arkadaşlarımla. 
Sonra onların verdiği farklı fikirlerle turu daha 
da geliştirdik. Yani kendi yaşanmışlığımdan yola 
çıkan, dostlarımla sohbet esnasında gelişen bir 
etkinlik aslında. 

Ben yaklaşık 38 yaşında bisiklete binmeyi 
öğrendim. Başladığım ilk zamanlarda bana 
yardımcı olan yakın arkadaşlarım olmasaydı, 
cesaret edip de bisikletimle yollara çıkamazdım. 
Herkes benim kadar şanslı değil. Yalnız olan ve 
bisiklete binmeye korkan çok kadın olduğunu 
gördüm. Bunun yanı sıra çevremde 38 yaşından 
sonra nasıl cesaret edip de turlara gittiğimi, bu 
yaştan sonra nasıl uzun turlara gittiğimi soran 
çok kadın oluyordu. “Gelebilen gelsin” cümlesi, 
bisiklete binenlerin çoğunlukla formalı, hızlı 
giden erkekler olması ve kadınların çekinceleri, 
bu turu başlattı işte. 

n İlki 2013 yılında İzmir’de düzenlenen bu 
etkinliğe şu anda kadınların katılımını nasıl 
görüyorsunuz?
İlk tur öncesinde dostlarımla “belki 5-10 kişi 
gelir, beraber gezeriz” demiştik. Bana ilk yıl 
“Sema, bu tur yıllar içinde büyüyerek devam 
edecek, bir süre sonra 115 şehir, 14 ülkede eş 
zamanlı yapacaksınız, dünya basını haberinizi 
yapacak” deselerdi delirmişler diye düşünür, 
asla inanmazdım. Şu an geldiğimiz nokta 
çok heyecan veriyor. Sosyal medyanın gücü 
dışında, kararlı ve inatçı duruşumuzun da 
etkisi olduğunu düşünüyorum. Kadınlar bize 
ulaşıyor ve heyecanla aldıkları bisikletleri, 
giyecekleri kıyafetleri veya bisiklet öğrenme 
süreçlerinin videolarını paylaşıyorlar. Bu yıl 
da yüksek katılımla, ülkemizin ve dünyanın 
farklı şehirlerinde hiç tanımadığım ama gönül 
bağımın olduğu organizatör arkadaşlarımla 
harika bir etkinlik yaşayacağız. 

n Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na erkeklerden 
gelen tepkiler nasıl?
Biz erkek egemen dünyaya gülümseyerek 

Amacımız; erkek egemen toplumda “bisiklet, özgürlük ve kadın” temasına dikkat çekmek, bisikletin sadece bir spor aracı değil, bir ulaşım aracı olduğunu, günlük kıyafetle de binilebileceğini vurgulamaktır.
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hareketin öncüsü olalım. Ayrımcı diye suçlayan 
arkadaşları, kadına şiddete karşı dururken daha 
çok görmek isteriz.

Bu arada tura erkekler gelebiliyor. Ama şık 
kıyafetleriyle ve önde durmamaları koşuluyla. 
Bu bir kadın hareketi sonuçta.

n Etkinliğinizin amacı nedir?
Amacımız; erkek egemen toplumda “bisiklet, 
özgürlük ve kadın” temasına dikkat çekmek, 
bisikletin sadece bir spor aracı değil, bir 
ulaşım aracı olduğunu, günlük kıyafetle de 
binilebileceğini vurgulamak, daha çok kadının 
ve çocuğun bisiklete binmesini sağlamak, 
bisikletliler çoğaldıkça bisiklet yolları ile 
ilgili yaptırımın artmasını sağlamak, bisiklet 
kazalarına dikkat çekmek, şehirde arabaların 
tek ulaşım seçeneği olmadığını, sürdürülebilir 
ulaşım seçenekleri olduğu  fikrini yaymak, 
iklim değişikliğine karşı çevreci ve sessiz bir 
ulaşım aracını topluma düşündürtmek. Bu bir 
farkındalık etkinliğidir, sivil harekettir ve bir 
taban hareketidir.

Ayrıca bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Son 

2 yıldır Accell Bisiklet – Eçev işbirliği ile kız 
çocuklarına burs sağlıyoruz. 

n Etkinliğin düzenlenme tarihi nedir?
6 yıldır, her yıl Eylül ayının 3. Pazar günü 
yapıyoruz, bu yıl da öyle olacak. Avrupa 
Hareketlilik Haftası çerçevesinde “Otomobilsiz 
Kentler Günü”ne dikkat çekmek de 
amaçlarımızdan bir tanesi. 

2019 turumuz, 22 Eylül Pazar günü saat 17’de 7. 
Kez yapılacak.

n Etkinliğe katılmak için kadınlardan istediğiniz 
şartlar nelerdir?
Zor şartlarımız var. Bisikletlerini ve kendilerini 
canlarının istediği gibi süslemeleri ve 
gülümseyerek el sallamalarını istiyoruz o kadar. 
Tura katılmak için kayıt yaptırmaları, para 
ödemeleri gerekmiyor. 

n Bu etkinlik için bisikleti seçmenizin nedeni 
nedir?
Önce etkinliği düşünüp üzerine bisikleti 
yerleştirmedik ki. Başlangıçta “hele biz 
süslenelim, bisiklete de bineriz” demedik. 

Fikrin ortaya çıkışını anlatırken de 
söylediğim gibi biz zaten bisiklete 
binen kadınlar olarak çıktık yola. 

n Etkinliğin, bisiklete binmek 
isteyen kadınları daha çok teşvik 
ettiğine inanıyor musunuz?
Kesinlikle, bunun için varız. 
Tüm varlığımla inanıyorum. 
Neden mi? Bize gelen geri 
dönüşlerden algılıyoruz bunu. 
O kadar çok mesaj alıyoruz 
ki bu konuda. Bisiklete 
binmeyi bilmediği için ilk 
yılında yürüyerek gelen, 
heveslenip, bisiklet sürmeyi 
öğrenip, sonra da başka turlara gitmeye 
başlayan çok kadın ulaştı bizlere. Ayrıca 
balkonlarda, bodrumlarda çürüyen bisikletleri 
çıkarıp bakım yapıp tura gelen, sonra o 
bisikletle yetinmeyip bisiklet satın alan çok 
katılımcımız olduğunu öğrendik. Gecekondu 
semtlerinden tura gelenler (Bisim sayesinde 
o gün para ödemeden binebiliyorlar), down 
sendromlu çocuğuyla gelen kadınlar, mülteci 
kadınlar, kanser hastalığı yaşayan kadınlar... 
hepsi o gün bizimle oluyorlar ve gülümsüyorlar. 
Sonra bisikletli dünyaya adım atıp bize fotoğraf 
gönderiyorlar. Turun, basın ve fotoğrafçılar 
sayesinde rengarenk görüntüler vermesi, bu 
görüntülerin sosyal medyada yayılması da 

kadınları bisiklete binmeye 
özendiriyor. Bu sayede her yıl 
çoğalıyoruz.

n Son olarak bisiklet sürmek 
isteyen kadınlara mesajlarınız 

nedir?
Bisiklete binmek doğrudan birey 
ile ilgilidir. Yani kendi gücünü 

sınarsın. Yola çıkmaya sen karar 
verirsin, hangi yolu seçeceğine sen 

karar verirsin. Yolda olduğunda, 
özgürlüğünü yüzüne çarpan rüzgar 
ile hissedersin. Bir yere ulaşmaktan 

çok, yolda olmanın keyfini sürersin 
bisikletini sürerken. Bisiklette 

düşünürsün, çok düşünürsün, kararlar 
alırsın. Kendini sınarsın, gücünü kontrol etmeyi 
öğrenirsin. Yorulunca durup güçlü hissettiğinde 
tekrar çevirirsin pedalı. Bisiklette “bir ağaç gibi 
tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” yol 
alabilirsin. Bizim de tam olarak amacımız bu. 

Sevgili kadın dostum, kısacası bisiklete binmek 
hayatın ta kendisidir. Yolun keyfini çıkar, 
yorulursan dur ama sonra devam et, hayat her 
zaman düz yolda gitmez, inişi de vardır çıkışı 
da, ama hep yolda ol, bu sana güç verir. Yolunu 
beğenmezsen değiştirebilme enerjisi seni 
güçlü kılar. Sana güç veren en önemli şey de 
birlikte, ortak paydada, ortak amaçta birleşip 

çoğalabilmektir. 

İlginize ve sesimizi 
duyurmamıza aracı 
olduğunuz için teşekkür 
ediyoruz. b

Sevgili kadın dostum, kısacası bisiklete binmek hayatın ta kendisidir. Yolun keyfini çıkar, yorulursan dur ama sonra devam et, hayat her zaman düz yolda gitmez, inişi de vardır çıkışı da...
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http://bikeizmir.club/1bisiklet1fidan

#HEDEF5000BİSİKLETLİ
#HEDEF5000FİDAN

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

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=_iFgQux3vpM&feature=youtu.be
http://bikeizmir.club/1bisiklet1fidan
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n Okurlarımızın tanıması açısından 
Elmalı çiftini tanıyabilir miyiz?
Ben Engin Elmalı, Peyzaj 
Mimarıyım, özel sektörde 
çalışıyorum ve 2012’den beri 
bisiklete biniyorum. Eşim Senem 
endüstri mühendisi, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nde 
çalışıyor ve 2008’den beri 
bisiklete biniyor. 2015 
senesinde aramıza katılan 
kızımız Masal 9 aylık 
olduğundan beri de üç kişi 
olarak bisikletli bir hayatın 
içindeyiz. Kullanmadığımız 
için, 2018 yılı Mayıs ayında 
arabamızı da sattık. Artık her 
türlü ulaşımımızı bisikletle 
yapıyoruz. 

n Sizi bir araya getiren 
nedir, bununla ilgili bir 

anınız var mı?
Belediyedeki bir etkinlik esnasında eşim ile 
tanıştım. Etkinlik sonunda Senem bisikletle 
ilgili birşeyler söyledi ve ben hemen atlayarak 
sorular sormaya başladım. Çünkü bisiklet 
hakkında kafamda çok soru vardı. O zamanlar 
çalıştığım Güzelbahçe’de Haftasonları 
gördüğüm kalabalık gruplardaki genç yaşlı 
birçok insan peş peşe dizilmiş biryerlere 
gidiyordu ve bende merak uyandırıyorlardı. 
Acaba bisikletleri mi özel, kendileri mi özel, 
kıyafetleri mi özel, nasıl bu kadar yol gidiyorlar, 
vs. Bunların hepsini birden Senem’e sorunca, 
dur sakin ol biraz deyip ayak üstü kısa bir 
sohbet ettik ve daha sonra görüşmek üzere 
sözleşerek işlerimize döndük. İşte tanışmamız 
bu şekilde oldu. 

BISIKLET ÇANTASINDA
YENI BIR MARKA: SEM

n Bisiklet Çantaları üretme fikri nasıl ortaya 
çıktı?
Senem ile bir gün bisikletlerimize çanta almaya 
gitmiştik. Çantaların hem fiyatları çok yüksekti 
hem de Senem’in istediği renklerde çantalar 
yoktu. Bu durum Senem’in kafasında yerli malı 
bisiklet çantaları yapma fikrini doğurmuştu. 
Çünkü bisikletine önem veren, evinde hatta 
salonunda tutan kişilerin, aldıkları çantaların 
da bisikletleri ile uyumlu olmasını tercih 
edeceklerini düşünmüştü. İlk başta bana çok 
mantıklı gelmemişti ama sanırım yanılmamış. 

n Semçanta ismini bulan kimdir?
Senem‘e arkadaşları okul yıllarından beri 
hep “Sem” derlermiş. Benim de ismimin baş 
harfini içerdiğinden marka ismimiz bu olsun 
dedik. Hatta Senem hamile kaldığında da 
çocuğumuz erkek de kız da olsa ismini “M” 
harfi ile başlatalım dedik. Kızımız doğunca da 
ismini Masal koyduk. Böylece “SEM” üçlüsünü 
tamamlamış olduk. 

n Müşterileriniz size genelde hangi kanaldan 
ulaşıyorlar?
Müşterilerimiz bize genel olarak bir çantamızı 
kullanan memnun bir müşteri vesilesi ile 
ulaşıyor. Bunun haricinde sosyal medya 
hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlarla da 
bizden haberdar olan müşterilerimiz var. 

n Müşterilerinizden aldığınız geri dönüşler 
nasıl? Çanta satışından sonra ürününüzle ilgili 
bir sıkıntı yaşandığında arkasında durduğunuzu 
söylemiştiniz burada kısaca ondan da 
bahsedebilirsiniz.

Müşterilerimizden genel olarak fiyat-
performansın iyi olduğu hakkında geri dönüşler 
alıyoruz. Fakat nihayetinde çantalarımız 
“outdoor” da denen zorlu dış koşullarda 
kullanılıyor ve ister istemez sorunlarla 
karşılaşılabiliyor. Sorun bizden de müşteriden 
de kaynaklansa farketmez, bu durumlarda 
yaşadıkları sorunu gidermek için elimizden 
geleni yapıyoruz. Müşteri şehir dışındaysa bile 
farketmiyor. Kargo ile çantayı alıp, onarıp geri 
gönderiyoruz ve nihayetinde memnuniyeti 
yakalıyoruz. 

n Çantalarla ilgili yeni projeleriniz var mı?
Evet, Avrupa ve Amerika’da trend olan 
“bikepacking” adı verilen, bisikletin kendi 
gövdesine bağlanarak kullanılabilen çantalar 
üzerinde çalışıyoruz. Hatta numunelerini 
oluşturduk bile. Çok yakında set olarak ürün 
gamımıza eklenecekler. 

n Yerli bir üreticisiniz, yabancı üreticilerle 
rekabetiniz zor olmuyor mu?
Tabii ki, yıllardır Arge çalışmaları yapıp, devasa 

Bir gün bisikletlerimize çanta almaya gitmiştik. Çantaların hem fiyatları çok yüksekti hem de 
Senem’in istediği renklerde çantalar yoktu. Bu durum Senem’in kafasında yerli malı bisiklet 
çantaları yapma fikrini doğurmuştu. Çünkü bisikletine önem veren, evinde hatta salonunda tutan 
kişilerin, aldıkları çantaların da bisikletleri ile uyumlu olmasını tercih edeceklerini düşünmüştü. 

<<İÇİNDEKİLER
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bütçeleri olan ve son teknolojiyi kullanarak 
ürün geliştiren firmalarla rekabet etmemiz pek 
mümkün olmasa da artan dolar kuru bizim 
lehimize oldu. Bu arada yeni gelecek olan 
“bikepacking” serimiz ithal ürünlerle yarışabilir 
kalitede olacak buradan duyurmak isterim. 

n Bisiklet kullanan bir çift olarak bisiklet size ne 
ifade ediyor?
Bisiklet bizim için hem ulaşım aracı, hem spor 
aracı, hem keyif aracı, hem servis aracı. Mesela 
birçok insan tatil için otelleri tercih ederken biz 
senelik izinlerimizde bisikletle keşfedeceğimiz 
yeni rotaların heyecanını yaşıyoruz. Bizim için 
bisikletsiz bir hayat gerçekten düşünülemez. 

n İzmir’de bisiklet kullanımını nasıl 
görüyorsunuz?
Son yıllarda epey arttı. Özellikle Bisim’in buna 
katkısı büyük. Neredeyse her mahallede bisiklet 
grupları oluştu. Bisiklete binen sayısı arttıkça, 

bisiklete binen sayısı daha da arttı. Para 
parayı çeker derler ya, bisikletli de bisikletliyi 
çekiyor bence. İzmir’de ulaşım amaçlı bisiklet 
kullanmak hayatı gerçekten çok kolaylaştırıyor. 
Bunu farkeden insan sayısının çoğalması, 
mutluluk bizim için. b
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Sabahın erken saatlerinde sahil kenarında 
bisikletimle eşsiz havanın tadını çıkarmak 
gibisi yoktur şu hayatta...

Anonim

µ Tanju TAŞÇILAR
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1896 
yılından 
beri 

düzenlenen Paris-
Roubaix yarışının 

bisiklet sektöründe 
çok önemli bir yeri 

var. Bu yılda 257 Km 
uzunluğunda olan parkurun 

bazı bölümleri normal yol 
bisikletlerinin sürülemeyeceği 

kadar bozuk zemine sahipti. Bu 
yüzden bisiklet üreticileri bozuk 

zeminlerde sürücüsünü üzmeyecek 
yol bisikletleri tasarlamak zorunda 
kalıyorlar. Şimdi bunun konumuzla ne 
alakası var diyenler olabilir, hemen 
açıklıyoruz. Specialized Roubaix 
serisi adından da anlaşılacağı üzere 
sürücüsünün gerek bozuk zeminde 
gerekse uzun sürüşlerde konforlu yol 
alabilmesi için tasarlanmış. Gidon 
bölümünde Future Shock adı verilen 
bir süspansiyon ve sele bölümünde 
ise özel tasarlanmış esnemeye 
imkan veren bir kelepçe sistemi yer 
alıyor. Tüm bu özellikleri sahip olan 
konuğumuz ise Specialized Roubaix 
Sport. Teknik özelliklerle hemen 
başlıyoruz.

Specialized Roubaix serisi adından da anlaşılacağı üzere sürücüsünün gerek bozuk zeminde gerekse uzun sürüşlerde konforlu yol alabilmesi için tasarlanmış. 

ROUBAIX
2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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Specialized Roubaix Sport FACT 9r örümü ile 
karbon fiber bir kadroya sahip. Bu kadroda tüm 
güncel teknolojiler kullanılıyor. Gerek sokma 
mil ve disk fren gerekse elektronik vitesler için 
“junction box”-bağlantı kutusu ve pil yuvalarına 
sahip. Grupset olarak Shimano’nun R7000 serisi 
hidrolik frenli 2x11 sistemi kullanılmış. Kasetin 
dişli oranı 11-34t. Shimano dışında sadece 
aynakolda Praxis Alba tercih edilmiş ve 50x34 
oranına sahip. Fren sistemi tahmin edeceğiniz 
üzere oldukça etkili çalışıyor. Jantlar seti DT 
Swiss R470 çemberlere ve rulmanlı göbeklere 
sahip. Disk fren sayesinde 700x28 ebatlarında 
Specialized Turbo Pro lastikler kullanılabilmiş. 
Bir ihtimal 700x32 ölçülerde lastik bile 
takılabilir fakat deneme fırsatımız olmadı. Etli 
lastikler sayesinde konfor katsayısı artırılmış 
durumda. Sele borusunda karbon fiber, gidon 
ve gidon boynunda ise alüminyum malzeme 
kullanılmış. Gidonda Di2 için yuvaların olması 
dikkat çekiyor.

Şimdi gelelim Specialized’in Future Shock 
sistemine. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım. 
Bu sistem hiç bir şekilde kadroda hareket 
sağlamıyor. Yani bastığınız her pedal tamamen 
arka tekere aktarılıyor. Future Shock sistemi 
maşa borusunun sonuna yerleşiyor. Gidon 
boynu ise sistemin üst kısmına takılıyor. Sistem 
maşa borusuna kilitleniyor. Yani hareket eden, 

Specialized’in Future Shock sistemi hiç bir şekilde kadroda hareket sağlamıyor. Yani bastığınız her pedal tamamen arka tekere aktarılıyor. 

amortisörle bağlantısı olan tek kısım gidon ve 
gidon boynu. bozuk yollarda gidon toplamda 2 
cm dikey hareket payına sahip. Bu pay ile tüm 
titreşim ve darbe emilmiş oluyor. Specialized 
Roubaix Sport modelindeki sistemin tek 
eksiği ayarlanabilir olmaması. Üst serilerde bu 
seçenek sunuluyor ve muhtemelen 2020 ürün 
gamında ayarlı Future Shock alt modellere de 
gelecek gibi gözüküyor. 
Sele borusunda ise sistem daha basit. 

Kelepçe sistemi kadronun üst kısmından bir 
miktar aşağıda, tam olarak arka üçgenin üst 
bağlantısına konumlandırılmış. Bu sayede sele 
borusuna bir miktar esneme payı sağlanmış. Bu 
sistemin konfora etkisi tartışılmaz. Uzun ömürlü 
olup olmadığını ise yıllar içinde göreceğiz.

Testlerimiz sırasında bisikletin oldukça rijit 
olduğunu ve az önce bahsettiğimiz tüm 
sistemlerin tasarlandığı gibi çalıştığını gördük. 

Future Shock bağlantılarında 
herhangi bir gevşemeye 
rastlamadık. Yokuşlarda ayağa 
kalkıp yüksek güçte pedal 
çevirdiğimizde gidonda esneme 
fark edilir seviyede oluyor. 
Ancak söylediğimiz gibi bu 
esnemenin gücün aktarımına 
etkisi yok. Grupsetin oranları 
ile çıkamayacağınız yokuş, 
süremeyeceğiniz mesafe 
bulunmuyor. Şu anda yaklaşık 
18.000TL etikete sahip olan 
Specialized Roubaix Sport’u 
bütçeniz elveriyorsa kesinlikle 
tavsiye ediyoruz. b
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CLA (Konjuge Linoleik Asit)
18 karbon atomuna sahip, omega-6’nın bir türü 
olan konjuge linoleik asit karbon atomlarının 
arasındaki çift bağların yerlerinin değişiklik 
göstermesiyle birçok farklı şekilde bulunabilir. 
Gıdaların içerdiği CLA’nın bağ şekli en fazla 
bilinen ve kullanılan şekliyle 11-trans ve 9-cis’dir. 
Et ve süt ürünlerinde doğal olarak bulunmaktadır 
ve besinlerin yağ oranlarına bağlı olarak değişim 
göstermektedir. 

Bazı besinlerdeki CLA miktarları:
Besin Türü CLA Miktarı 
Köfte  43,2 mg 

Tam yağlı süt 7,7 mg
Yarım yağlı süt 3,3 mg
Kuzu eti  276,8 mg
Tereyağı  201 mg
Yoğurt  23,6 mg

CLA Nasıl çalışır?
Konjuge linoleik asit “lipogenez”i yani yağ 
oluşumunu engeller ve kas dokusunda bulunan 
yağların “lipoliz”e yani yağ yıkımına uğramasına 
yardım eder. Bu etkiyi hormon ve enzimler ile 
işbirliği içerisine girerek yaptığı düşünülmektedir. 
Vücuttaki yağların yıkımı yağ dokusunun yok 
olması demek değildir. Yağ dokusunda bulunan 

CLA VE  
KREATIN 
NEDIR?

yağ hücreleri bir kere oluştuktan sonra asla 
kaybolmazlar. Yağ hücrelerine etki ederek ancak 
boyutlarını değiştirebiliriz. Yani CLA kullanımı 
sonucunda artan yağ yakımı sonucu yağ 
hücrelerinin boyutu azalmaktadır sayıları değil.

CLA Neden kullanılır?
CLA supplement-ek gıda- olarak yağ 
metabolizması üzerine etkileri olduğu için tercih 
edilir. Kilo vermeye çalışan kilolu ve obez kişilerin 
zayıflamasını kolaylaştırmak için kullanılmaya 
başlanmıştır ancak sonradan sporcular tarafından 
da belirli dönemlerde yağ yakıcı etkisinden 
faydalanmak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. 
Yapılan bazı araştırmalarda yağ yakımını arttırdığı, 
kansere karşı etkisinin olabileceği ve etkileri ile 
vücut kompozisyonunda değişikliklere neden 
olabileceği görülmüştür.

CLA Zararsız mı?
CLA kullanılacaksa kontrollü bir şekilde 
kullanılmalıdır. Yapılan çalışmalarda yan etkileri 
tavsiye edilen dozlarda ve sürede kullanıldığında 
ortaya çıkma eğilimi göstermemektedir. Aynı 
zamanda CLA’yı kullanan kişilerden çok azı yan 
etkisi ile karşılaştığını belirtmektedir. Ancak eğer 
yüksek miktarda, uzun süre, bilinçsizce kullanımı 
yapılırsa sindirim sisteminde ağrı gibi problemlere 
neden olabilir ayrıca HDL’nin olması gereken 
değerin altında kalmasına ve insülin direncinin 
oluşma riskinin artmasına neden olabilir. 
Kişiler kullanmayı tercih ediyorsa mutlaka 2 ay 
kullandıktan sonra CLA kullanmaya ara vermelidir.

CLA Nasıl Kullanılmalıdır?
Günlük 3-6 gram arası CLA kullanımı sağlıklı ve 
yeterli etkiyi gösteren miktardır. Yüksek dozda 
kullanımının yan etkileri olabilir. Kullanılan 
markaya göre değişiklik gösterse de CLA’yı 
yemekten yaklaşık olarak 30 dakika önce 
kullanmak daha doğru ve etkilidir.

CLA’nın yağ yakma kapasitesi kişiler üzerinde 
farklılık gösterebilir. Bu etki kişilerin yağ miktarı, 
enzim aktivitesi ve hormon düzeylerine göre 
değişiklik göstermektedir. CLA kapsül ve sıvı 
şeklinde satılmaktadır.

KREATİN 

Kreatin ne işe yarar?
Nitrojen bazlı bir bileşiktir. 
Yüksek yoğunluklu 
anaerobik egzersiz 
sırasında, kaslarda 
depolanan ATP, ADP’ye 
yıkılır. Bu süreçte kreatin 
fosfat ADP’ye fosfat grubunu vererek tekrar 
ATP sentezini sağlar. Bu yolla kreatin fosfat 
kas kütlesinin anaerobik egzersiz sırasında 
dayanıklılık ve güç kapasitesini arttırarak görev 
yapar. 

Kreatin nasıl Kullanılır ?
Kreatinin kas depolarını arttırmada yükleme 
protokollerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Kas 
depolamasındaki artış miktarı, takviye öncesinde 
kastaki kreatin seviyesine bağlıdır. Bu oran yüksek 
proteinli diyet yapanlar için bir miktar daha 
azdır. İskelet kası içindeki artışın önemi büyüktür. 
Yapılan çalışmalarda iskelet kasındaki kreatin 
artışıyla ilişkili performans artışı gözlemlenmiştir.

Kreatinin formu önemli midir?
Kreatin Monohidrat: Orijinal ve en etkili şeklidir. 

Mikronize Kreatin:  Normal kreatin tozundan daha 
küçük parçacıklardan oluşmaktadır. İlk amaç 
emiliminin iyileştirilmesi ve ürünün daha tam bir 
şekilde karıştırılmasıdır.

Tri-Kreatin Malat: Kreatinmonohidrat ve malik 
asitten oluşan bir bileşiktir. Malik asit, ara madde 
olarak krebs enerji döngüsünde yer almaktadır ve 
vücuda enerji sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Kreatin zararlı mıdır?
Kreatinin kısa süre kullanımının her hangi bir 
yan etkisinin bulunmadığı bilinmektedir. Ancak 
uzun süre kullanımı üzerine de yeterli çalışma 
bulunmamaktadır.  Sadece son yıllarda yayınlanan 
çalışmalarda atletlerde 5 yıla kadar her hangi bir 
yan etkinin görülmediği belirtilmiştir. b

DİYETİSYEN DENİZ ZÜNBÜLCAN

<<İÇİNDEKİLER
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Bisikletinizin ağır olduğunu mu 
düşünüyorsunu? Hafifletmek 
istiyor ama yeni bisiklet 

parası vermek istemiyor musunuz? 
O zaman bu yazı sizin için.

Bisiklet hafifletmek özen ister. 
Her parçaya tek tek hakim 
olmak gerekir ve işler karışacak 
olursa inanılmaz maliyetlere 
sebep olabilir. Bu yüzden 
hesabınızı baştan yapmanız 
sonra da satın almanız daha 
uygun olacaktır. Ayrıca 
“Dayanıklılık - Düşük Fiyat - 
Hafiflik” üçgenine de dikkat 
etmelisiniz. Bir parça satın 
alırken bu özelliklerden 
birini feda edersiniz. 
Örneğin dayanıklı ve 
hafif bir parçanın düşük 
fiyatlı olma ihtimali 
neredeyse yoktur. Aynı 
şekilde hafif ve ucuz 
bir parça genellikle 
dayanıklılıktan ödün verir.

1 Gereksiz parçalardan kurtulun
Bisiklet hafifletmenin en kolay 

yolu tabiki gereksiz parçalardan 
kurtulmaktır. Çünkü bedavaya 
malolacaktır. Bisikleti hafifletirken 

izleyeceğiniz her yöntem bir 
miktar fedakarlık gerektirecektir. 

En çok fedakarlık ise bu maddede 
gerçekleşir. Örneğin park ayağını 

sökmek bisikletinizden ağırlık 
azaltır, fakat dururken yaslayacak 
yer bulmanız gerekir. Aynı şekilde 

bagajınızı az kullanıyorsanız onu 
sökmeniz de ağırlık tasarrufu olacaktır. 
Ancak eşya taşımanız gerektiğinde 

sizi sıkıntıya sokacaktır. Bisikletinizden 
söktüğünüzde sürüşünüzü bozmayacak 

her parça feda edilerek ağırlık 
tasarrufunda kullanılabilir.

2 Tekerlek ağırlıklarını kontrol edin
Çok farkedilmese de tekerlekler bir 

bisikletin ağırlığına en çok etki eden 
parçaların başında gelir. Aynı zamanda 

hızlanma ve yavaşlama anlarında da size yük 
olurlar. Peki ne yapmalı?

BISIKLETI

HAFIFLETMEK

Öncelikle bisikletinizdeki 
lastik ve iç lastiklerin ağırlığını 
öğrenin. Dayanıklılık-Düşük 
Fiyat-Hafiflik üçgeninden 
feda edeceğiniz özelliği seçin 
ve işe koyulun. 900 gram 
ağırlığında bir çift dış lastik 
ve 300gram ağırlığında bir 
çift iç lastiği daha hafif olan 
yenileri ile değiştirdiğinizde en 
kötü ihtimalle yarım kilo kazanabilirsiniz. Aynı 
konu jant setleri için de geçerlidir. Çok pahalı 
bir bisiklet almadığınız sürece jant setiniz 2 
kilodan ağır olacaktır. Uçuk paralar harcamadan 
jant setiyle de ortalama 300 gram kadar ağırlık 
tasarrufu yapabilirsiniz.

3 Gidon, gidon boynu, sele borusu ve sele
Günümüzde giriş seviyesi bisikletler (2000tl 
ve altı) genellikle hafiflik göz ardı edilerek 
toplanıyor. Bu yüzden gidon, gidon boynu sele 
borusu ve sele gibi donanımlar alüminyum 
seleflerine göre epey ağır olabiliyor. Parçalarda 
ortalama 100 gram tasarruf ettiğiniz 
zaman toplamda 400 gram kadar hafifleme 
sağlanacaktır.

4 Vites ve fren sistemi
Şimdiye kadar olan başlıkları yaptınız ve daha 
ileri gitmek istiyorsanız vites ve fren sistemine 

de el atabilirsiniz. Bu noktada en kolay yöntem 
eğer uygunsa vites sistemini tek yapraklı 
aynakola çevirmek olacaktır. Genellikle tek 
aynakol dişlisi ile ön aktarıcı, vites kablosu, 
ön vites kolu ve 3 adet çelik yapraktan 
kurtulursunuz. Tekli dişlinin genellikle 100 
gram altında olduğunu düşünürsek ağırlık 
tasarrufu ciddi seviyelerde olacaktır. Peki 
şartlar neler? Vites sisteminiz tırmanışları 
karşılayabilmek için en az 10lu olmalı. Ayrıca 
kasetinizin büyük dişlisi de en azından 36t 
olmalı ki tırmanışlarda güçlük çekmeyesiniz. 
Vitesin dışında mekanik disk fren sistemini 
hidrolik olana çevirmek de belli bir oranda 
hafifliğe sebep olacaktır.
Bu yazımızda bisikletinizi ucuza nasıl 
hafifletebileceğinize değindik. Bu yöntemleri 
uygulayarak düşük bütçeler ile ağırlıktan 
tasarruf edebilirsiniz.
Sizin bisikletiniz kaç kilo? Yorumlarda 
görüşelim. b

Bisikletinizden söktüğünüzde sürüşünüzü bozmayacak her parça feda edilerek ağırlık tasarrufu sağlanabilir.

2 Tanju TAŞÇILAR

<<İÇİNDEKİLER
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Bisikletler 
pedalsız 
model-
lerden 
günü-
müzdeki 
teknoloji 
harikası 
modellere 
gelene 
kadar çok 
yol aldı. 

Özellikle 
90’lardan 

itibaren 
bisikletler 

inanılmaz 
bir ivme ile 

gelişti. Gün 
geçmiyor ki 

yeni teknolojiler 
tanıtılsın. Peki 

bisikletler bu noktaya 
nasıl geldi merak 

ediyorsanız buyrun yazımıza.
1820’lerde, ilk bisikletler ahşap 

iskelete ve parçalara sahipti. Pedal veya 
zincir gibi aktarma organları olmayan bu 
bisikletler tay tay şeklinde yol alıyorlardı, 
yani adım gücüyle. Başlarda seri üretimin 
olmaması ve fiyatlar yüzünden zenginlerin 
tekelinde olan bisikletler ilerleyen yıllarda 
seri üretimin yaygınlaşması ile ulaşım aracı 
olarak kullanılmaya başlandı. Hal böyle olunca 
farklı ihtiyaçlar doğmaya başladı. Dolayısı ile 
çözümler de gecikmedi. Pedallı bisikletler, 
kauçuk lastikler, 3 ve 4 tekerlekli bisikletler 
böylece bisiklet tarihine girdi.

1870’lerde metal kadrolu ve donanıma sahip 
bisikletler üretilmeye başlandı. Penny-farthing 
adı verilen ön tekeri devasa arka tekeri küçük 
bisikletler de bu sıralarda üretilmeye başlandı. 
Penny-farthing’lerin küçük ama bir o kadar da 
büyük bir sorunu vardı. Ön tekerleğin devasa 
olması sürücülerin adeta cambaz yeteneğinde 
olmasını gerektiriyordu. En küçük engellerde 
bile büyük sorun yaşatıyorlardı.

1888’de John Dunlop havalı tekerleği buldu. 
Günümüzde de kullandığımız havalı tekerlek 
sarsıntısız ve daha güvenli bir sürüş sunuyordu. 

Ön tekerleğin devasa olması sürücülerin adeta cambaz yeteneğinde olmasını gerektiriyordu. En küçük engellerde bile büyük sorun yaşanıyordu.

BİSİK
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1888’de John Dunlop havalı tekerleği buldu. Günümüzde de kullandığımız havalı tekerlek sarsıntısız ve daha güvenli bir sürüş sunuyordu. 

2 Serin ÜÇER
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Bu tekerlekler sayesinde lastik çapları da 
küçüldü. Bisikletler artık günümüzdeki şekline 
daha çok benziyorlardı.

1900’lerde Avrupa’da çok popüler olan 
bisiklet 1910’larda Amerika’ya da intikal etti. 
Herhangi bir yakıt kullanmadan ulaşıma olanak 
sağlaması bisikletin en büyük tercih sebebiydi. 
Tam bu sıralarda, 1904 yılında başlayan Tour 
de France Avrupa’da bisiklet kültürünü iyi 
yönde etkiliyordu. Yarışlar sayesinde 1940’da 
Campagnolo tarafında ilk aktarıcı sistemi 
geliştirildi. Artık yokuşlar ve düz yollar için 
farklı dişli oranları vardı.

Amerika’da otomobilin keşfi ile bisikletler yine 
arka plana atıldı. Artık gençler ve otomobil 
alamayanlar tarafından kullanılıyorlardı. Ta 
ki 1960’larda bisikletin sportif bir faaliyet 
olduğu kabul edilene kadar. Bu noktada 
Avrupa bisikletleri çok ileride olduğu için 
Amerikalılar tarafından tercih ediliyorlardı. 
Gerek günümüzde de kullanılan drop gidonların 
kullanılıyor olması gerekse vites sistemi ve ince 
tekerlekleri açısından Amerikan seleflerine göre 
çok ilerideydiler.

1970’lerde ilk karbon fiber bisikletler ortaya 
çıkmaya başlamış olsa da 1986 yılında 
Fransız Look KG86’ya kadar ciddi şekilde test 
edilmemişti. Bu bisiklet ise Tour de France’ta 

rüştünü ispatlamıştı. Aynı yıllarda alüminyum 
kullanımı da yaygınlaşıyordu. 1999 yol 
bisikletleri için bir dönüm noktasıydı. Giant 
TCR modeli ile dağ bisikleti geometrisini yol 
bisikleti ile birleştirerek çok daha rijit bir kadro 
üretmeyi başardı. Günümüzdeki baklava şekilli 
bisiklet tasarımı da buradan geliyor.

1999 yılında Amerika’dan Trek markası Lance 
Armstrong ile ön plana çıkmayı başardı. 
Buradaki gizli kahraman ise Trek’in OCLV 
teknolojisiydi. Yani bisikletin kadrosundaki 
gerilimleri en aza indirecek şekilde karbon 
elyafı serimi yapılmasıydı. Devamında Lance 
Armstrong’un doping skandalları patlamış olsa 
da Trek markası artık dünyaca biliniyordu.

2003’te yol bisikletleri yepyeni bir kavramla 
tanıştı, “Aerodinami”. Kanadalı Cervelo, Soloist 
modeli ile aerodinaminin önemini ortaya 
koyarak rüzgar direnci düşük bir bisikletin neler 
yapabileceğini dünyaya ispatladı.
Bisikletlerde teknoloji gelişimi yukarıda da 
bahsettiğimiz gibi genellikle yarışlara yönelik 
oldu. Dolayısı ile bisiklet yarışlarında kuralları 
koyan UCI genellikle bisikletlerin gelişmesinde 
büyük rol oynadı. Kararlar genellikle 
sporcuların sağlığı ve olası kazalarda en az 
zarar gözetilerek belirlendi. Sizlere kısaca yol 
bisikletinin tarihinden bahsettik. Serimizin bir 
sonraki bölümünde görüşmek üzere. b
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seçenekte “Activity was in a vehicle” yani 
“etkinlik araç içinde yapılmış” yazmaktadır. 
Genelde bu seçenek en çok karşılaşacağımız 
durum olacaktır. Diğer seçenekler ise sırasıyla 
“yanlış etkinlik tipi”, “bozuk GPS verisi”, “diğer” 
şeklindedir.

Sağda ortada bulunan ve yeşil renkle “2” olarak 
işaretlenmiş kısımda ise tam olarak neden 
böyle düşündüğünüzü yazın diyor. Google 
Translate’i kullanarak, Türkçe imla kurallarına 
uygun cümle yazarsanız hatasız İngilizce çeviri 

alabilirsiniz. Kısa cümleler olsun ve nokta 
kullanarak kısa kısa cümleleri ayırın. Uzun 

cümleler, virgülle birleştirmeler ve hatalı Türkçe 
bilgisi yanlış tercümeye sebep olacaktır. Ya da 

daha kolayı bu örnekteki cümlenin aynısını kullanın 
sadece km/saat hızını değiştirebilirsiniz. Buradaki 

örnekte “The cyclist seems to be riding uphill with 
a speed of 70 km/hour” yazılıdır, bunu Türkçe’ye 
çevirirsek, “Bisikletçi yokuş yukarı 70 km/saat hızla 
sürüyor gözükmektedir” anlamına gelir. Buradaki “70” 
yerine sizin yakaladığınız hilecinin süratini yazarsanız 
problem hallolacaktır.

Ve nihayet son butona geliyoruz, en altta solda, 
yeşil renkle “2” olarak işaretlenmiş kısımda “Flag” 
yazılı butona basarsanız başvurunuz tamamlanmış 
olacaktır. b

Daha önceki yazılarda “Strava’da Hile Yapan 
Bisikletçiler” başlığı ile bu konuya giriş yapmıştık. 
Şimdi bu tipteki insanlara karşı ne yapılabilir, 

onu göreceğiz. Hile yaptığından GERÇEKTEN EMİN 
OLDUĞUNUZ birisine flag atmak bu işin olmazsa 
olmazıdır. En ufak bir şüpheniz varsa yapmayınız.

Hile yapan kişi aslında bir emek hırsızıdır. Sizin 
o sürüşten önce tüm yedikleriniz, okuduklarınız, 
planlarınız, uykusuzluklarınız, başka sosyal 
aktivitelerden mahrum kalmanız, harcadığınız paralar, 
sayısız antrenmanlarınız ile sürüş esnasındaki alnınızdan 
akan ter, nefes nefese kalmanız, belki de +180 nabızla 
kendinizi riske sokmanız dahil hepsini bir araba arkasında 
veya araç içinde sizden daha hızlı bir derece yaparak sizden 
çalmış oluyor. Sakın peşini bırakmayın. Flag atmak için 
Strava hesabınıza erişirken telefon aplikasyonu değil de 
bilgisayar üzerinden yapmalısınız. Şu anda sadece bu 
yol mevcut. İlgili emek hırsızının, hile olduğuna dair 
kesinlikle emin olduğunuz turuna geldikten sonra sol 
tarafta yatayda ardışık içi boş 3 nokta olan kutucuğa 
tıklayın (Bakınız: Şekil-1).

Daha sonra, ekrana gelen sayfada “Flag” yazan 
kutucuğa tıklayın (Bakınız: Şekil-2).
Şimdi ekranımıza gelen son sayfada şikayet kısmını 
tamamlayacağız. Aşağıda bulunan resimde(Bakınız: Şekil-3) 
sol üstte yeşil renkle “1” olarak işaretlenmiş kısımda neden 
flag attığınızı belirteceksiniz. Örnek olarak işaretlediğimiz 

STRAVA’DA FLAG ATMA

<<İÇİNDEKİLER
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Cevaplarınızı bulmaca@bikepedia.com.tr mail adresine bekliyoruz.

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

Bu Sayfada

Yer Almak

İster Misiniz?

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

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