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PEDALLARKEN...

Geçtiğimiz aylarda, soğuk ve yağışlı havalardan dolayı 
bisiklet süremeyen bisiklet sevdalılarının ısınmasını 
bekledikleri havalar bir anda öyle bir ısındı ki, şimdi 
de doğru zamanda bisiklet sürebilmenin koşullarını 
arıyorlar. Siz siz olun güne erken başlayın ve öğlen 
saatlerinde bisiklet kullanmamaya özen gösterin. 

Bisiklet bizim vazgeçilmezimiz. Peki bisikletli 
koşar mı? Yani, aktif bisiklet sporu yapan bir kişi 
aynı zamanda koşu antrenmanları da yapmalı mı? 
Nasıl yapmalı? Bu birçoğunuz için hep soru işareti 
olmuştur. Sizleri düşündük ve Haziran sayımızda 
buna yer verdik. Bunun yanı sıra, ürün incelemelerine 
de yer verdiğimiz Bike Pedia Haziran sayısında, 
sizleri bir sürpriz bekliyor. Yakın zamanda bir 
bisiklet mağazasında Fixie bisikletin üzerinde Bisan 
amblemi görürseniz sakın şaşırmayın. Siz şaşırmayın 
diye, Türkiye’de ilk kez Bisan’ın piyasaya sürmeye 
hazırladığı Fixie bisikleti biz sizler için inceledik. 

Bike Pedia ekibi olarak bisiklet sürmenin, yürümekten 
kolay olduğunu her zaman savunuruz. Ancak diyelim 
ki, bir gün bisikletsiz dışarı çıktınız. Hedefinize 
hızla ulaşmak istiyorsanız, İzmir’de ulaşımınızı 
bisikletle sağlamanız mümkün. Bisim nasıl kiralanır, 
kiraladığınız bisikletinizle sizi neler bekliyor, merak 
ediyorsanız, Bisim bisiklet incelemesini kesinlikle 
okumalısınız. 

Bence hemen sayfayı çevirin ve dikkatli okumanızı 
tavsiye ederek, sizi sürükleyecek Bike Pedia dergimizi 
okumaya başlayın. Yılın en güzel aylarında, bisiklet 
sürmek için kendinize doğru zamanı yaratmayı ve 
bisikletle hayatı camdan değil candan yaşamaya 
devam etmeyi asla ve asla unutmayın...

Mustafa Kemal KARA
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IZMIR’DE  
BÜYÜK 
KUTLAMA 

Milli 
Mücadelenin 
100. yılında, 
İzmir’e yakışır 
bir 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve 
Spor Bayramı 
kutlaması oldu. 

<<İÇİNDEKİLER
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kadar 25 Km pedal çevirdi. Bu 
sürüş esnasında yollarda oluşan 
kırmızı-beyaz görüntü milli 
duyguları daha da canlandırıp, 
coşkuyu artırdı. 

Kortejin güvenliği İzmir 
Emniyet Müdürlüğü’nden 
motorlu araçlar, bisikletli 
Kırlangıçlar ve bisikletli 
zabıtalarla sağlandı. 
İnciraltı’na gelen grup 
alanda daireler çizerek 
havadan güzel bir görüntü 
verdi. Su ve Pernigotti 
dondurma ikramları 
sonrasında günün talihlisi 
hediyesini bekliyordu. 

Bike İzmir Bisiklet 
Topluluğu Etkinlik öncesi 
duyurduğu şekilde, 
sürüş yapan bisikletliler 
arasından bir talihliye, 
Mayıs sayımızda 

incelemesi yapılan Bisan 
TRX 8500 model bir bisikleti hediye etti. İki 
aşamalı yapılan elemeler sonucunda, formda 
belirtilen soruları doğru cevaplayan ve bisiklete 
hak kazanan kişi Fulya Topçu oldu. b

Bike İzmir Bisiklet Topluluğu’nun açtığı 
bayram sürüşü etkinliğinde, #hedef1019 
bisikletli denerek yola çıkılmıştı. Çevre 

illerden ve ilçelerden sağlanan geniş katılımla 
19 Mayıs kortejine katılan bisikletçi sayısı bu 

hedefi aştı. Tahmini 1400 kadar bisikletçinin 
katıldığı konvoyun uzunluğu 1509 metre 
olarak ölçüldü. Bugüne kadar İzmir’de yapılmış 
en kalabalık bisiklet korteji oldu ve spor 
bayramına yakışır bir mesaj verildi. Bisikletliler 

sabah saat 
10:19’da 
dağıtılan, Bisan 
sponsorluğunda 
hazırlanan 
özel tasarımlı 
anı tişörtlerini 
giyerek, Bostanlı 
Demokrasi 
Meydan’ından 
çıkış yapıp, 
İnciraltı’na 

https://www.youtube.com/watch?v=MxB3hPhZMYY

linke tıklayarak “19 Mayıs bisiklet turu” videosunu seyredebilirsiniz.

2 Züleyha DİKBAŞ

https://www.youtube.com/watch?v=MxB3hPhZMYY
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BİN BINEBILIRSEN!
Fixed gear, yani türkçe adı ile sabit vitesli 

bisikletler çoğu insan için bir kültürün 
simgesi olarak görülüyor. Bisikletler 

alabildiğince basit olduğu için kullanıcılar 
bisikletlerini adeta sanat objelerine çeviriyorlar. 
Nasıl mı?

Fixie bisikletlerin mekaniği tek bir temel 
üzerine kuruludur: Büyük bir aynakol, sağlam 
bir zincir ve arka göbekte sabit bir dişli. Bu dişli 
sabit olduğu için tekerlek döndükçe aynakol da 
döner. Bu sayede frenleme işlemi de pedallar 
ile yapılabilir duruma gelir. Hal böyle olunca 
çoğu fixie bisiklet fren donanımına sahip olmaz. 

Peki geriye ne kalıyor? Kadro, sele grubu, gidon 
grubu, tekerlekler ve aktarma grubu. Bu basitlik 

fixie bisikletlerin bir tuvale dönüşmesini 
sağlıyor.

Bisan Fixie’ye ilk defa baktığımızda, 
boyadaki tasarım ilk vuruşu yapıyor. İnce 
işlenmiş detaylar, temiz geçişler ve boyanın 
pürüzsüzlüğü gerçekten takdire şayan. Bisan 
bu konuda ustalığını konuşturmuş. Parçaların 
seçimi klasikten yana yapılmış. Gidon ve gidon 
boynu italyan malı; yani bisiklet kültürünün 
oluştuğu topraklardan. Kadro geometri olarak 
oldukça agresif tasarlanmış. 

Pedala bastığınızda bisiklet adeta ileri atılıyor. 
Tüm gücünüz anında tekerleğe iletiliyor. 
Sele olarak Brooks C19 tercih edilmiş. 
Gidon bandı da sele tasarımıyla örtüşüyor 
ve oldukça rahatlar. Tekerlek göbeklerinde 
Modus flip flop modeli kullanılmış. Sabit 
göbek dışında dilerseniz tırnaklı sistem takıp 
kullanabiliyorsunuz. Tabi bunu yaptığınızda 
fixie özelliği gideceği için fren kullanmanızda 
fayda var. Aynakol Lasco markasından deri 
detaylı bir model kullanılmış ve ortaya bu 
güzellik çıkmış.

Şimdi burada şöyle bir detay var; Bisan Fixie 
aslında özel bir bisiklet. Hatta tam olarak 
“Sahibine Özel”. Aldığımız bilgiye göre Bisan 
sahibine özel fixie projesini başlatacak. Bu 
da demek oluyor ki, bisikletinizin üzerindeki 
tasarımı, boyayı ve desenleri dilediğiniz gibi 
seçme imkanınız olacak. Bisan tarafında 
gelişmeler tüm hızıyla devam ededursun biz de 
merakla takip edeceğiz. b

Bisan Fixie 
aslında özel bir 

bisiklet. Hatta 
tam olarak 

“Sahibine Özel”.

FIX
IE

2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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Pazartesi, haftanın ilk günü, tarih 27 
Mayıs “İşe Bisikletle Gitme günü” 
ve Avrupa Hareketlilik Haftası 

kapsamında İzmir’de birçok bisikletli 
işe bugün bisikletle gitti, gidiyor ve bu 
sayı her geçen gün artıyor. Biz de İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı, bisiklet 
dostu Sayın Tunç Soyer ile işimize 
pedallarımızı çevirdik. Üç ayrı noktadan 
başlatılan “İşe Bisikletle Gitme Etkinliği” 
Üçkuyular İskele, Bornova Meydan ve 

BAŞKAN’LA 
IŞIMIZE 
PEDAL 
ÇEVIRDIK

Karşıyaka İskele’den başlayarak Konak Saat 
Kulesi’nde son buldu.

Bike İzmir Bisiklet Topluluğu Mustafa Kemal 
Kara’nın liderliğini yaptığı Üçkuyular’dan 
başlayan etkinliğe katılabilen Başkan’ımızla 
pedallarken, bisikletlilerin kronik sorunlarını 
ve beklentilerini paylaştık. İzmir’in en kısa 
zamanda modern bir bisiklet kenti olmasını 
çok istiyor ve çözümlerin bir an önce 
üretileceğine güveniyoruz. b

2 Züleyha DİKBAŞ

<<İÇİNDEKİLER
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3 HAZIRAN
DÜNYA BISIKLET GÜNÜ 

Bu yıl ikincisi düzenlenen 3 Haziran 
Dünya Bisiklet Günü, İzmir’de 
coşkuyla kutlandı. İnciraltı Kent 

Ormanı’ndan başlayan bisiklet sürüşüne 
200’e yakın bisikletli katıldı. 

Çevredekilerin ilgiyle izlediği bisikletliler, 
Güzelyalı, Konak ve Alsancak geçildikten 
sonra Tarihi Havagazı Fabrikası’nda son 
bulan bisiklet sürüşünden sonra, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi katılan bisikletlilere 
iftar yemeği verdi. Yemek sonrası İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası 
bisikletli ziyaretçilere güzel bir dinleti sundu.

Konserle coşan bisikletlilere en 
güzel sürprizi Bike Pedia Genel Yayın 
Yönetmeni’nin kızı, aynı zamanda doğum 
günü de olan, Nilsu Kara üç güzel parçayı 
seslendirerek yaptı.  b

<<İÇİNDEKİLER
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Nerde bisiklet yarışı görsek, izler 
olduk ancak bu yarışlarda yer alan 
mayo renkleri izleyenler için hep bir 

muamma olmuştur. Yarışlarda sporcuların 
giymiş oldukları “özel renkli mayolar” diğer 
spor branşlarındaki gibi bir takımı değil, derece 
ve başarı sıralamalarını gösterir. Uluslararası 
alanda gerçekleştirilen yarışların içerisindeki 
özel mayo renkleri de yine kendine özgüdür. 
Örneğin; genel klasmanda liderlik mayosu 
İtalya Turu’nda pembe, Fransa Turu’nda sarı, 
İspanya Turu’nda ise kırmızıdır.

FRANSA TURU BİSİKLET MAYO RENKLERİ 
(TOUR DE FRANCE)

-Sarı Mayo
Fransa Bisiklet Turu’nda 
genel klasmanda en iyi 
zamana sahip  sporcuya 
verilen mayodur. Sarı 
mayo turun en ünlü 
mayosudur. İlk kez 

1919 yılında giyilmeye başlanmıştır. Sarı 
mayoyu ilk giyen Maurice Garin’dir. Mayo 
renginin sarı olmasının sebebi; organizatörlerin 
genel klasman liderinin dikkat çekmesini 
istemeleridir. Tur sponsoru olan L’Auto 
gazetesinin sarı renkli sayfalarını temsil eden 
sarı renk seçilerek turun mayo rengi olmuştur. 
Sarı mayoyu Tour de France’ta tam tamına 111 
gün taşımayı başararak rekora imza atan kişi ise 
Eddy Merckx dir.

-Benekli Mayo
Fransa Bisiklet Turu’nda 
en iyi tırmanıcıya verilen 
mayodur. Sarı mayodan 
sonra en değerli ikinci 
kategoridir. Dağlarda 
edilen puanlardan 
sonra 1. olan sporcuya 

“Dağların Kralı” ünvanı verilir. Benekli 
mayoyu ilk kazanan 1933 yılında Vicente 
Trueba’dir. Mayonun rengi sponsorlar arasında 
kararlaştırılmıştır. Poulain Chocolate adlı BISIKLET MAYO RENKLERI V

E ANLAMLARI

2 Şafak E
RGÜL

<<İÇİNDEKİLER
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-Beyaz Mayo 
(Maglia Bianca) 
25 yaş altındakiler 
arasında bütün etaplarda 
en iyi olana verilen mayodur. 
1976 yılında 
verilmeye 
başlanan 
mayo 1994 
yılında iptal 
edilip 2007 
de tekrar 
uygulamaya 
konulmuştur.

-Siyah Mayo 
(Maglia Nera)
Toplam puanın en 
sonuncusuna göre 
verilen mayodur. 
1946 da verilmeye 
başlanıp 1952 de 
iptal edilmiştir. 1993 
yılında Dali Mauritzo 
şaka amaçlı giymiştir. 
2008 yılında tekrar 
verilmeye başlanmıştır.

-Mavi Mayo 
(Maglia Azzurra)
2012 yılından itibaren 
yeşil mayonun yerini 
almıştır. Tırmanışın 
zirvesinde gözlerini 
gökyüzüne doğru 
kaldırdığında gök 
gibi mavi ifade edilir.
Kazanan, dağların kralı 
olarak adlandırılır. 

çikolata şirketinin, kırmızı puantiyeli çikolata 
paketlerinden dolayı mayo rengi bu şekilde 
belirlendi. Benekli mayoyu  7 kez kazarak rekoru 
elinde tutan kişi ise Richard Virenque’dir.

-Yeşil Mayo
Fransa Bisiklet Turu’nda 
en çok puan toplayan 
sporcuya verilen 
mayodur. Puan toplama 
işlemi bitiş çizgisi ve 
etabın ortasındaki 
sıralamaya göre yapılır. 

Puan dağılımı sprinterlara daha uygun olduğu 
için yeşil mayoya sprint mayosu da denilir. Yeşil 
mayo sahibi sporcular için en doğru tanımlama 
şekli “En İstikrarlı Bitirici”dir. Yeşil mayoyu 6 
sene boyunca kazanarak rekoru elinde tutan 
sporcu Eric Zabel’dir.

-Beyaz Mayo
Fransa Bisiklet Turu’nda 
en iyi genç (25 yaş altı) 
bisikletçiye verilen 
mayodur. Bizim sezar 
kutusu şifresi 4x4 
düzeninde. Beyaz 
mayoyu almaya hak 

kazanan sporcu için puan hesaplanması  işlemi 
sarı mayodaki gibidir. Burada genel klasman 
baz alınır.

İTALYA BİSİKLET TURU MAYO RENKLERİ 
(GIRO D’ITALIA)

-Pembe Mayo  
(Maglia Rosa)
Bütün etapların 
zamanlarını 
toplayarak en az 
süreye sahip olana 
verilir. 1931 yılında 
bu turu düzenleyen 
La Gazetta dello 
Sport gazetesi 

pembe renkli kağıt kullandığı için mayonun 
rengi bu şekilde belirlenmiştir.

-Siklamen Mayo 
(Maglio Ciclamino) 
Sprint ödülüdür. 
Etaplardaki gol 
noktası ve yol 
ortasındaki sprint 
noktalarını geçen 
sıralarına göre sprint 
puanı verilir ve en 
fazla puan alan 
sporcuya da bu ödül 
verilir.

-Yeşil Mayo 
(Maglia Verde) 
Tırmanışçı ödülüdür. 
1933 yılından itibaren 
verilmeye başlanan 
mayonun rekoru 
7 kere giymeye 
hak kazanan Gino 
Bartali’nindir.  
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CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU 
MAYO RENKLERİ (TOUR OF TURKEY)

-Turkuaz Mayo 
Turun ana rengi 
olan turkuaz mayo 
genel klasman 
lideri tarafından 
giyilen mayodur. 
Fransızca Türk 
kelimesinin 
söylenişinden 
dolayı Türk mavisi 
anlamındadır. 

-Kırmızı Mayo
En iyi 
tırmanışçıya 
dağ etabı ve 
tırmanma 
kapılarından 
verilen 
mayodur.

-Yeşil Mayo
Sprint etap 
ve  kapılarında 
toplanan 
puanlarla, en iyi 
sprinter bisikletçi 
tarafından giyilen 
mayodur. 

-Beyaz Mayo
Her etap sonunda, 
puan kapılarında 
en fazla puan 
toplayan bisikletçi 
tarafından giyilen 
mayodur. Türkiye 
güzellikleri mayosu da 
denmektedir. b

http://www.tourofturkey.org.tr/
lider-formalari 

https://www.wikizero.biz 
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İngilizce’den lügatımıza giren Bike fitting, çok kısa 
anlatımla, bisikletin sürücünün vücuduna uygun olarak 
baştan ölçümlendirilmesi anlamına geliyor.

Şimdiye kadar hep bisikletin açılarına ve duruşuna göre poziyon 
değiştirdik değil mi? Gidon alçaksa kolumuzun ağrısına katlandık, 
bel ağrısından öldük öldük dirildik ama yılmadan devam ettik. 

Hatta aylarca sele ağrısı çektik. Bike İzmir bisiklet topluluğu sürüşlerine 
katılan ve bu problemleri yaşayan o kadar çok arkadaş tanıdım ki. Peki 
size bugüne kadar okuduğunuz, bildiğiniz, duyduğunuz her şey yalan 
desek? 
Ortada yıllardır üzerinde çalışmalar yapılan ve doğruluğu bilimsel 
deneylerle kanıtlanmış bike fit yani “Bike Fitting” diye bir şey var. 
Haziran sayısına özel, İzmir Çankaya’da bulunan “Sundu Bisiklet” bizleri 
misafir etti ve ilk bike fitimi, bike fitting teknolojisiyle gerçekleştirmiş 
oldum. Gelin hep beraber “Bike Fit” nedir bir göz atalım ne dersiniz?

PEKI NEDIR BU BIKE FIT?
Bike fit, çok kısa anlatımla, bisikletin, sürücünün vücuduna uygun olarak 
baştan düzenlenmesi anlamına geliyor. Yani bisikleti vücudumuzun bir 
organıymış gibi, bir uzvumuzmuş gibi kullanmamıza yarıyor. Öyle ki, 
açıları vücudumuza uygun olarak düzenlenmiş bir bisiklet, hem konfor 
hem aerodinamiklik hem de güç aktarımı açısından gözle görülür 
farklar yaratabiliyor.

Bir yol bisikleti sürücüsünün dikkat etmesi gereken en önemli 
şey, bisikletin kendi vücut anotomisine uygun olup olmamasıdır. 
Bisikletlerin açıları malum, her firma kendince açılar geliştiriyor. Kimi 
aerodinamiklik, kimi enerji, kimi ise konfor bakımından en iyi açıyı 
yakaladığını söylüyor. Peki bu gerçek mi?  En verimli enerji aktarımını 
ben yapıyorum diyen bisiklete binince gerçekten en iyi enerji aktarımını 
biz mi yapıyoruz? Biz değilsek kim yapıyor, nasıl yapıyor bu enerji 
aktarımını?

BIKE FITTING
<<İÇİNDEKİLER

2 Mustafa Kemal KARA
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Bike Fitting işlemini yaptırmak istiyorsanız, 
Sundu Bisiklet mağazası bunu 
profesyonel bir şekilde 
uygulayabiliyor. Tecrübeyle sabit... 
Bike Fit fiyatları ile ilgili  “Sundu 
Bisiklet” mağazasından detaylı bilgi 
alabilirsiniz.

BIKE FIT’I NEDEN UYGULAYACAĞIZ?
Yukarıdaki kısa bilgilendirmede de belirttiğimiz 
gibi, bike fit, aslında yol bisikleti için bir 
mecburiyet durumunda. Diğer bisiklet 
tiplerinde en ince ayarlar bile çok kaba ve 
mekanik olmasına rağmen, yol bisikleti ve 
triathlon bisikletlerinde bu ayarlar saatler 
süren, milimetrelerin dahi hesaba katıldığı 
işlemler haline geliyor. İşlemlerin bu 
kadar uzamasının sebepleri ise gayet açık; 
aerodinamiklik, konfor ve enerji tasarrufu.

AERODINAMIKLIK 
Aerodinamiklik, 

yol bisikleti ve triathlon 
bisikleti için önemli bir unsur. 

Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan 
bir dal olan triathlonda, zaten kilometrelerce 
yüzerek yorulan bir sporcu, bunun üstüne uzun 
saatler boyunca sele üstünde pedal çevirip 
bunun da sonunda yine kilometrelerce koşmak 
zorunda ve bunların hepsini yapıp birinci 
olmak zorundadır. Yani zaman, triathlon için 
en önemli unsur olmakta. Rüzgara karşı direnç 
göstermek ise saniyelerin bile önemli olduğu 
bu tip yarışlarda mühendislerin ve dolayısıyla 
sporcuların aşması gereken bir konu. İşe bu 
noktada aerodinamiklik devreye giriyor... 
Rüzgara karşı en az direnci gösterecek duruş, 

hızlanmanızı engelleyecek değil, 
daha çok hızlanmanızı sağlayacak 
küçük püf noktaları gibi bütün 
pozisyon farklılıkları bu alt dalda 
inceleniyor. Yukarıda saydığımız 
bütün bu olaylar silsilesi yol 
bisikleti için de geçerli tabi.

KONFOR
Yine 

aerodi-
namiklik 
örne-

ğinde 
verdiğimiz 

örnek gibi, bir 
triathlon yarışçısı 
bisikletten inip 
koşmak zorun-
da... Peki, dizleri 
ve beli ağrıyan bir 
triatletin koşması 
sizce mümkün 
mü? Veya 8 saat 

süren bir yol bisik-
leti yarışında zaten 

yeteri kadar yorulmuş ve 
daha da yorulacakken bunun 
üstüne bir de kollarınız ağrısa 
hoşunuza gider miydi? İşte 
“bike fit”in konfor alt dalı 
bunların olmaması için 

uğraşıyor. Daha sağlıklı spor 
yapabilmemiz için.

ENERJI AKTARIMI / TASARRUFU
Hepimiz kadrolarda ve grupsetlerde en iyinin 
peşindeyiz değil mi? Peki pedala bastığınız açı 
doğru mu? Ya seleniz, çok önde duruyor olabilir 
mi?  Ortalama bir sürüş yapıp 100 watt güç 
ürettiğinizi varsayalım. Ya bu gücün sadece 
%60’ı arka tekerleğinize aktarılabiliyorsa, kalan 
%40’ı için üzülmez miydiniz? Ben üzülürdüm. 
Üzüldüm de. Hatta bugün ön çapraz bağlarımın 
kopuk olması sebebiyle sağ bacağımın yeterli 
güç üretemediğini fark ettim. 

ADIM ADIM BIKE FITTING
Gidon, bisikleti hissetmemizi sağlayan en 
önemli parça. Öyle ki, bir bisikletçi, gidonu 
uzvu gibi kullanmalı, gidon büyük veya küçük 
olmamalı.

GIDON AÇISI
Sağlıklı bir sürüş için gidonun boyu kadar açısı 
da önemli. Bu noktada ayarlanabilecek en iyi 
pozisyon, gidonun alt kısmının yere paralel 
olduğu pozisyondur. Klasik gidonlarda bu, 
gidonun üst kısmının da yere paralel olması 
anlamına gelse de, bazı gidonlarda tutuş açıları 
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değişken olduğu için üst kısmı 
pek dikkate almamak gerekli.

UZANMA MESAFESI
Gidonla ilgili bir diğer 
önemli ölçümüz ise uzanma 
mesafesi. Rahat sürüş 
pozisyonunuzda iken, 
kollarınız ile vücudunuz 
arasındaki açı 90 dereceyi 
aşmamalı, 85 derecenin 
altına ise inmemeli. 
Bu açı aynı zamanda 
optimum aerodinamik 
açıdır. Uzanma 
mesafesini ayarlarken, 
dirseklerinizin 15 
derece civarı kırık olmasına dikkat 
etmeniz önemlidir. 

Sürüş esnasında da dirsekleriniz kilitli 
olmamalı, yine 15 derecelik bir açı ile kırık 
olmalıdır. Bu aynı zamanda yoldan gelen 

titreşimleri dirsekleriniz yoluyla 
absorbe etmeniz anlamına da 
gelmekte.

SELE BOYU
Sele boyunun doğru olması, gücün 

büyük kısmını pedala, daha doğrusu 
tekerleğe aktarmak için yapılacak 
önemli bir ayardır.

AYAKLAR, PEDALLAR
Doğru ayarlanmamış spd pedallar, başta 
diz ve bilek olmak üzere eklem ağrılarına, 

ciddi sakatlık risklerine ve daha da 
önemlisi bisikletinizin kontrolden çıkmasına 
sebebiyet verebilir. 

Bike Fit yaptırdıysanız, artık muzlu sütünüzü 
içip, yeni yol bisikletinizin keyfini sürebilir, 

aerodinamiklik, konfor ve performansınızdaki 
artışı birebir gözlemleyebilirsiniz. Buraya kadar 
geldiyseniz, insanlara anlatacak çok şeyiniz 
var demektir. Unutmayın ki; bilgi paylaştıkça 
çoğalır. b

Pedal çekme perfomansının ölçülmesi sonucunda dairesel mavi okların uzun, kırmızı okların kısa, hatta hiç olmaması yüksek pefomansı gösteriyor.

Pedaling Report - 1
Bike Type Company Name SUNDU BİSİKLET
Customer Name MUSTAFA KEMAL KARA Date 2019-05-31 11:58

OVERALL
Total Power 431 W Total 3D Effective Force Ratio 43 %
Both Legs Power Balance Cadence 152 rpm

Right Leg 53 % Heart Rate 0 bpm
Left Leg 47 % Crank Length 170.0 mm

Average Pedalling Vector

Power 202 W
3D Effective Force Ratio 44 %

110N

Max Force
65° 385N0°～180° 180°～360°

Front Side Rear

Power 229 W
3D Effective Force Ratio 42 %

110N

Max Force
51° 477N180°～360° 0°～180°

Rear Side Front

Copyright © 2019 SHIMANO INC.
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Ölüm dediğinin bir efendisi 
olmayabilir; fakat bisiklet, 

en mütevazı deyişle 
ölümün kölesi de değildir.

James E Starts

µ  Tanju TAŞÇILAR
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BIR DILIM TATLI KAÇ 
DAKIKA BISIKLET EDER?

Ramazan bayramı bu yıl haziran ayında. 
Bayrama yaklaşırken de ramazanda kilo 
alan kişilerin aklında kiloların nasıl gideceği 

ve tabii ki, bu durumda bayramda hangi tatlıları 
ne kadar tüketebilecekleri soruları oluyor. Her 
zaman olduğu gibi bayramda da önemli olan konu 
dengedir. Eğer tatlı yemek istiyorsanız önemli olan 
zamanını, dozunu ayarlamanız ve yediğiniz zaman 
tatlının telafisini yapmayı bilmenizdir.

 Çünkü zayıflama stres altında yasaklarla 
olabilecek bir durum değildir. Doğru olan zayıflama 
döneminde her şeyi dozunda tüketmek, doyarak 
zayıflamaktır.  

Çünkü verilen kiloların bir daha geri alınmaması 
için zayıflama döneminizin yaşam şekli halinize 
dönebilmesi gereklidir. Bu noktada bayramda 
tüketeceğiniz tatlıların türü de oldukça önemlidir. 
Hamurlu tatlılar, çikolata, şekerlemeler ve şerbetli 
tatlılardansa, her zaman sütlü tatlılar daha doğru 
bir tercihtir. 

TATLI YEMENIN PÜF NOKTALARI:
Tarçın bayramda önemi bir kat daha artan 
baharatlardan biridir. Tatlılarınıza tat size sağlık 
katacak tarçın kan şekerinizi dengeleyecektir. 
Yapılan birçok çalışmada tarçının methyl-
hydroxy-chalcone polimerlerinin etkisi ile insülin 

reseptörlerini 
harekete 
geçirerek 
hücrelerin 
glikoz kullanma 
kapasitesini 
arttırdığı 
belirtilmiştir. 
Bayramda 
öğünlerinizi 
atlamamanız 
normalden daha 
da önemlidir. 
Hiçbir zaman aç 
kalınmamalı, öğünler 
atlanmamalıdır. Çünkü 
uzun süren açlıklarda 
kan şekeri çok fazla    
düşer ve şekerli besinlere yönelme eğilimi artar. 
Bu nedenle bayram boyunca pankreasın salgıladığı 
hormonların dengesini sağlayabilmeniz, iştahınızı 
kontrol altına alabilmeniz için çok önemlidir. 

Her zaman olduğu 
gibi bayramda da 
dengeyi kurabilmek çok 
önemlidir. Bayram tatlıları 
tüketiliyorsa en azından 
çay, kahve, asitli-şekerli 
içeceklerin tüketimi 
kontrol altına alınmalıdır. 
Çünkü tatlılardaki 
şeker, çaya/kahveye 
koyulan şeker ve şekerli 
içeceklerin içerdiği şeker 
basit şekerdir. Glisemik 
indeksleri yüksektir. 

Kan şekerinizde ani 
dalgalanmalara neden 
olur. Aynı zamanda 1 
küp şekerin yaklaşık 
15 kalori olduğunu ve 
sizin günde 3 şekerli 
10 çay/kahve içtiğinizi 
düşünürsek, sadece bu 
içeceklerden bir günde 
450 kalori. Bayram tatili 
sonunda ise fazladan 
1350 kalori aldığınızı 
söyleyebiliriz. Bu nedenle 

tercihlerinizde 
tatlılar varsa bayram 

boyunca içeceklerinize de dikkat etmenizde 
fayda vardır.

Tatlınızın glisemik indeksini protein desteği ile 
dengede tutun. Sütün içerisinde bulunan proteinler 
tatlının kan şekerinizi bir anda yükseltmesini 
önleyecektir. Bu nedenle tatlılarınızın yanında 
1 bardak süte yer vermeyi unutmayın. Süte 
ekleyeceğiniz tarçın hem tadını güzelleştirecek 
hem kan şekerinizin dengesine katkı sağlayacaktır.

Kilo yönetiminde alınan enerji ve harcanan enerji 
kavramı en genel kavramdır. Bu nedenle bayramda 
tatlı tüketmek istiyorsanız egzersize de zaman 
ayırmayı unutmayın. Bu noktada bisiklete binmek 
yardımınıza koşacak mükemmel bir egzersizdir. 
Yarım saatte yaklaşık 300-400 kalori yakmanızı 
sağlar.  

1 DILIM TATLI IÇIN...
Bireyin kas kütlesine, yaşına, cinsiyetine göre 
farklılık göstermekle beraber tüketilecek 1 dilim 
tatlı yaklaşık olarak 30-45 Dakika bisiklette ter 
dökmenin karşılığıdır. b

1 dilim yaklaşık 90 gr fıstıklı baklava: 370 kalori  
1 dilim yaklaşık 135 gr fıstıklı kadayıf: 382 kalori 
1 tane yaklaşık 85 gr kalburabastı: 250 kalori 
1 porsiyon yaklaşık 200 gr şekerpare: 544 kalori 
1 ince dilim güllaç: 250 kalori 
1 orta boy kâse sakızlı muhallebi: 185 kalori 

DİYETİSYEN DENİZ ZÜNBÜLCAN
BESLENME VE DİYET DANIŞMANLIĞI

<<İÇİNDEKİLER
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Belki de Türkiye’nin en genç 

bisikletli gezgini  “Oktay Toygar” 

76 yaşında ve hala bisikletiyle yeni 

yerler keşfetmeye devam ediyor.

https://www.youtube.com/watch?v=PMpDZweXB68

linke tıklayarak “pedallı yaşamlar” videosunu seyredebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=PMpDZweXB68
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TOLSTOY’UN 
BISIKLETI

Kendini “çizer”, “deplasmanda yazar” 
kabul eden Aydan Çelik’in 

“Bi Tur Versene” kitabında yer alan 
“Tolstoy’un Bisikleti” çizimi.

2 Ediz AY

Ekseriyetle çoğumuz, yaşıtlarımız bizden 
daha ilerdeymiş ve biz onların birçok 
alanda gerisinde kalmışız gibi hissederiz. 

Millet uzaya çıkmıştır; biz olduğumuz yerde 
dönüyoruzdur. Sizden genç olanlar çok iyi yerlere 
gelmişlerdir ve ihtişamlı özgeçmişlere, inanılmaz 
kariyerlere sahip olmuşlardır. Aklımız almaz, 
bunlar ne ara buralara geldi diye içimiz içimizi 
yer ve farklı bir boyutta yaşayıp yaşamadıklarını 
sorgularız.

Dünyanın hızla dönmesi insanoğlunun geride 
kaldığını göstermediği gibi birilerinin bizden 
önde olması, hayallerimize bizden birkaç 
basamak ileride olması, bizim geciktiğimiz 
anlamına gelmez. Çoğu zaman bizlerde geç 
kalmışlık hissine sebebiyet veren insanoğlu, 
hayallerimizi ertelememize ve onları unutup bir 
köşeye atmamıza neden olmamalı. Evet, gökteki 
güneş bir gün daha bize elveda ediyor. Evet 
boşa geçirdiğimiz bir gün daha ellerimizden 
kayıp gidiyor ve gecikmişlik hissi bir gün daha 
tüm bedenimize siniveriyor. Peki köşeye çekilip 
vahlanmak, ağlamak ya da geçmişi geri getirmeyi 
umut etmek bize ne kazandıracak? Geçmişi geri 
getirebilsek yapabilecek miyiz ertelediğimiz tüm 
şeyleri? Vahlanmak, ağlamak teselli edecek mi 
bizleri? Vazgeçmek için ürettiğimiz bahanelerin 
arkasına gizlenmemeliyiz.

Tolstoy ona hediye edilen bisikleti kar beyazı 
sakalıyla 67 yaşında sürmeyi öğrendi. 67 yaşında 
bisikleti öğrenmesinden esinlenerek “Tolstoy’un 
bisikleti” denilen bir kavram oluşmuş, “hiçbir şey 
için geç değil” anlamına gelen... Bir şeyler için 
geç kaldığını düşündüğünde Tolstoy’un bisikletini 
aklına getir!

Peki nedir bu kavram ve nasıl ortaya çıkmıştır?

“Bütün mutlu aileler birbirine benzer ama her 
mutsuz ailenin kendine özgü bir mutsuzluğu 
vardır.” Tüm zamanların en büyük roman 
yazarlarından biri sayılan 1828-1910 yılları 
arasında yaşamış olan Lev Tolstoy’un, Anna 
Karenina adlı eserinin ilk cümlesi ve çoğu kişiye 
göre edebiyat tarihinin en iyi giriş cümlesinden 
biri kabul edilir.

Tolstoy daha ilk cümlesinden, mutluluk kadar 
mutsuzluğun da, aile yaşamının normali olduğunu 
ve hatta daha da ilginç olduğunu ilan ediyor 
okuyucusuna. İşin ilginç tarafı sadece Anna 
Karenina’nın değil, edebiyat tarihçilerine göre 
kendisinin de hayatının son döneminde, örneğine 
az rastlanan mutsuz bir özel yaşamı olmuş.
Tolstoy üzerine yazmanın sebebi edebi dehası 
değil, “bisikleti” aslında...

Bisiklet sürmeyi öğrenme hikayesi...

Yazar 67 yaşında 7 yaşındaki oğlu Vanichka’yı 
kaybeder ve yaşadığı derin üzüntüden çıkmasına 
yardımcı olması için Moskova Bisikletseverler 
Derneği, yazara bir bisiklet hediye eder. Tolstoy, 
evladının yası ve 67 yaşı bir yana, kendini bu işe 
verir ve günlük işlerini bitirir bitirmez, köylülerin 
şaşkın bakışları altında her sabah evinin bahçesi 
boyunca bisiklet sürer. Bilindik bir öğrenmenin 
yaşı yok hikayesi özünde... Ama farklı kılan 
belki de ilklerden biri olması. Bir de, 1895 
yılının Rusya’sında olduğu düşünülürse... Sezar 
şifrelemesini bir inceleyin derim! 

Bembeyaz, uzun sakalıyla Tolstoy’un iki teker 
üzerinde dengesini bulmaya çalışması, tek 
kelimeyle etkileyici. Hayalimde canlandırmaya 
çalışıyorum şimdiki zamanla ama biraz haksızca 
olacak tabii, onca modernite algısı var arada 
ama olsun biz yine hayal edelim... Seksenlerine 
merdiven dayamış babalarımızın, dedelerimizin 
eski tip, çelikten yapılma, koca tekerlinin üstüne 
çıkması gibi göründü gözüme. Dayımın da bu tip 
bir bisikleti olması eski bisikletlere dair benim 
aklımda kalan. Ama tabi ki bu bisiklet daha eski 
ve dengeyi bulmak açısından daha zor.

<<İÇİNDEKİLER

mailto:info%40bikepedia.com.tr?subject=Reklam
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Yaşına başına bakmadan giriştiği işi eleştirenlere 
karşı Tolstoy’un şöyle dediği rivayet olunur: “Öyle 
sanıyorum ki, neşemi, tasasızlığımı paylaşmak 
benim hakkımdır ve bir çocuk gibi kendinden 
memnun olmanın yanlış bir tarafı olamaz”. 

Çeviri üstüne çeviri nedeniyle anlam kayması 
artmasın diye ingilizcesini de yazalım: 
“I feel that I am entitled to my share of 
lightheartedness and there is nothing wrong with 
enjoying one’s self simply, like a boy”.

Ben de uzun süreden beri bisiklet sürmekten çok 
keyif aldığımdan, Tolstoy’un coşkusunu anlamak 
benim adıma zor değil. Doğanın, havanın, rüzgarın 
en güzel hali ile, hissederek, koklayarak mutlulukla 
özgürce oradan oraya pedallıyorsunuz.

“Bu yaştan sonra olur mu?” falan demeden yeni 
öğrenmeler yoluyla insanın kendini bulmasına, fark 
etmesine ve hatta çocuk gibi mutlu olmasına engel 
yok demek ki!

“Öğrenmeyi bırakan yirmisinde de, sekseninde de 
yaşlıdır. Öğrenmeye devam eden genç kalır. Zihni 
genç tutmak en büyük meziyettir.” - Henry Ford.

Kaç yaşında, nerede ve ne durumda olursan ol 
içinde ulaşmak için çırpınan düşlerin varsa, inan 
ve tutun onlara. Hiçbir şey için geç kalmadın, 
vazgeçmek için bahanen olmasın. Geç kalmışlık 
hissinin seni esir almasına izin verme. Geriye 
dönüp baktığında ertelenmiş bir geçmişten ziyade, 
başlanmış bir geçmişi yeğle. 

Eğer Ay gökteki yerini alıp parlamak istiyorsa, 
Güneş’in batışını beklemelidir. Ve sen, sahnede 
yerini alamadığın için sahneyi terk ediyorsan, 
ışığını kendi ellerinle öldürdün demektir. Başarıya 
ulaşmanı senden başka kimse engelleyemez 
ve başarının önündeki tek engelin yine kendin 
olduğunu unutma! 

Harekete geçmek için en doğru zaman tam da 
içinde bulunduğun şu andır. Adım atmak için geç 
kalmadın aksine tam zamanındasın. b

Bu Sayfada

Yer Almak

İster Misiniz?

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

Müze haline getirilen Tolstoy’un Moskova’daki evinde sergilenen bisikleti
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Ülkemizde 

Uludağ ve 

Erciyes’te iki adet 

downhill yarışı 

düzenlenmektedir. 

Zamanla bu 

yarışların artacağına 

hiç şüphe yoktur.

Tartışmasız dağ bisikleti disiplinlerinin en popüleri, en özenileni 
ve en ağırı downhill yani “tepe inişi”dir. Parkurlar genellikle 
çok dik ve kayalıktır ayrıca içerdikleri rampalar ile yarışçılar 

adete havada uçarlar. Bisikletler inişe uygun halde tasarlanmışlardır. 
200mm ön ve arka amortisörlere sahip bu bisikletlerin tırmanmaya 
uygun bir vitesi bulunmaz. Peki bu downhill nereden çıktı ve neden 
bu kadar popüler oldu? 

İlk downhill yarışı 21 ekim 1976 tarihinde Kaliforniya’da 
düzenlendi. Parkur yangın yolundan bozma bir rotada yer 
alıyordu. Tahmin edeceğiniz üzere o zamanlarda amortisör veya 
disk fren gibi donanımlar yoktu. Çoğunlukla göbekten frenli 
şehir bisikletleri kullanılıyordu. Her iniş ardından fren aksamları 
yenileniyordu. Kısaca ilk downhill yarışçıları ölüme meydan 
okuyordu da diyebiliriz. 80’lerde Charlie Kelly ve Gary 
Fisher birlikte dağda kullanmak 

için özel tasarlanmış 
“Dağ Bisikletleri” 
üretmeye başladılar. 
Bu bisikletlerde 
5cm çalışma 
mesafesine sahip 
ön amortisörler 

bulunuyordu. Sporun 
popülerleşmesi ile birlikte 
90’larda downhill için özel 
tasarlanmış bisikletler üretilmeye 
başladı. Bu bisikletlerin ortak 
noktaları normal bisikletlere 
göre daha dayanıklı ve 
dolayısı ile ağır olmalarıydı. 
Amortisörler de 

BİNMEYE 

DEĞİL

INMEYE 

GELDIK!
2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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gelişiyor ve yarışçılar her geçen gün daha da 
hızlanıyorlardı. 

Tüm bu gelişmeler elbette yayıncıların da 
dikkatini çekti. Downhill müsabakaları adeta 
insanlar izlesin diye yaratılmıştı. Parkurlar 
genellikle 3 ile 5 dakika arası sürelere sahipti. 
Yarışçılar sırayla çıkış yapıp süreleri ile 
sıralanıyorlardı. 

Bu sayede her yarışçı mükemmel 
sürüşünü sergileyebiliyordu. 
Aynı zamanda parkurların sertliği 
ve yarışçıların yüksek hızı büyük 
kazalara da sebep oluyordu. Tahmin 
edeceğiniz üzere insanlar bu 
görüntülere bayılıyordu. Sonuç olarak 
downhill yarışçıları dağ bisikletinin 
süper starları haline geldiler.

Yıllar geçtikçe downhill yarışları da kendi 
arasında farklı disiplinlere ayrıldılar. Normal 
yarışlar belli standartlara sahip özel 
düzenlenmiş parkurlarda gerçekleştirilirken 
urban adı verilen yarışlar Güney Amerika’da 
yamaçlara kurulmuş şehir 
ve kasabaların 

sokaklarında 
gerçekleşiyordu. 
Ayrıca freeride adı 
verilen bir başka 
downhill disiplininde 
ise teknik olarak 
parkura bile ihtiyaç 
yoktu. Dünya üzerinde 
gerçekleştirilen 
en büyük freeride 
müsabakası Redbull 
Rampage adı ile 
her yıl Ekim ayında 
Amerika, Utah’ın 
dağlıklarında 
düzenleniyor.

Ülkemizde de Uludağ 
ve Erciyes’te iki 
adet downhill yarışı 
düzenlenmektedir. 
Zamanla bu yarışların 
artacağına hiç şüphe 
yok. 

Downhill disiplininde 
kullanılan 
bisikletlerin farklı 
olduğundan 

bahsetmiştik. Dünya şampiyonalarında 
sağlamlığı açısından özellikle karbon parçalar 
kullanılıyor. Evet yanlış duymadınız, bisikletler 
sağlamlık şartlarını sağlayabilmesi için 
karbondan üretiliyorlar. Amortisörler 200mm 
çalışma mesafesine sahip. Tekerleklerde ise 
27,5 ve 29” ebatları tercih ediliyor. Fakat bu 
bisikletlerin çok büyük bir handikapı var. O 
da pedallamaya pek gelmemeleri. Ancak 
downhill yarışları yokuş aşağı parkurlarda 
yapıldığı için çok önemli olmasa gerek, 
değil mi? Maalesef bu cevap son 
yıllarda yanlış olarak değerlendiriliyor. 
Bu yüzden olsa gerek “Enduro” 
yarışçıları “Downhill” yarışlarında 
ilginç bir şekilde başarılar kazanmaya 
başladı. Bunun sebeplerini ise 
gelecek sayımızda ele alacağız. b
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#erayköseler

Güzelbahçe’den evine 
bisikletle seyahat 
eden Eray Köseler’i 

elim bir trafik kazası 
sonucu kaybetmemizin 
üzerinden tam 1 yıl 
geçti. Eray henüz 17 
yaşındaydı. Ne bisikletine 
doyabildi, ne de hayallerini 
gerçekleştirebildi. 
Başka Eray’lar ve 
yollarda bisikletliler 
ölmesin diye, Eray’ın 
anısına gerçekleştirilen 
sürüşte, 150’ye yakın 
bisikletli Üçkuyular’dan 
Güzelbahçe’deki anıta kadar 
pedal çevirdi. Etkinlik öncesi 
dağıtılan anı tişörtlerinin 
sırtında “Üstümden değil 
1,5 m yanımdan!” mesajı 
verilmişti. Siyahlar giymiş 
bir konvoy, Eray’ın hayatını 
kaybettiği noktadaki anıta 
karanfiller koydu ve Eray 
Köseler ve yollarda hayatını 
kaybeden bisikletliler adına 
yapılan bir dakikalık saygı 
duruşunda bulundu. 
Bike İzmir Bisiklet 
Topluluğu Başkanı, Mustafa 
Kemal Kara tarafından 
aşağıdaki Basın açıklaması 
yapıldı. Ardından grup 
sessizce başlangıç 
noktasına geri döndü.
“Geçen sene bu 
zamanlarda Eray Köseler 

2 Züleyha DİKBAŞ

<<İÇİNDEKİLER
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ile sürüş yapıyorduk. Daha yeni tanışmıştık. 
Bizimle ancak birkaç sürüş yapabildi. Ansızın 
yaşanan bir trafik kazası Eray’ı tam 1 yıl önce 
aramızdan aldı. Gencecik yaşta bisikletine 
doyamadan ve hayallerini yaşayamadan 
aramızdan ayrıldı. Bugün Eray ve Eray gibi 
yollarda hayatını kaybetmiş olan bisikletliler 
için burada toplandık. Daima belirttiğimiz 
gibi bu kazaların sona ermesini diliyor ve 
bu amaçla her türlü farkındalık etkinliklerini 
destekliyoruz. İstiyoruz ki; bisikletliler 
yollarda özgürce bisikletini sürebilsin, sağ 
şeridin hakkımız olduğunu araç sürücüleri 
öğrensin, bizi fark etsin ve üstümüzden değil 
yanımızdan geçsinler. İstiyoruz ki; bisiklet 
İzmir’de de yaşamın bir parçası haline gelsin. 
Ne kadar çok bisiklet olursa o kadar fark 
edileceğiz ve o zaman bu kazaları önlemek 
için gerçekten bir şey yapabilmiş olacağız. Tam 
da bu sebeple pedallarımızı çevirmekten asla 
vazgeçmeyeceğiz. İzmir’i ancak hep birlikte 
bisiklet kenti yapabiliriz. 
Geçen yıl kazadan sonra emekleri için Ulaşım 

Daire Başkanı Mert Yaygel’e ve 
hayalimizdeki tasarımı yansıtan İBB 
bünyesindeki Kıyı Tasarım Ekibi’ne, 
bugün burada bulunan sivil toplum 
kuruluşları, bisiklet grupları, dernekleri 
ve tüm bisiklet sevdalılarına, kaza 
anından sonra beni yalnız bırakmayan 
Bike İzmir Bisiklet Topluluğu ailesine 
teşekkür ederim.” b
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Karşyaka Kültür ve Sanat Federasyonu 
(KKSF) bünyesinde yer alan korolar, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı görkemli 

bir konserle kutlarken, bisikleti olmayan 73 
çocuğu da sevindirdi. Mustafa Kemal Atatürk 
Spor Salonu’nda gerçekleşen konsere katılan 
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr.Cemil Tugay, 
duyarlı koristlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor bayramı için dev bir koro 
ile “Milli Mücadele’nin 100.Yılı” adlı konser 
düzenleyen KKSF, Başkan Cemil Tugay’ın 
seçimden hemen önce başlattığı “Bisikletsiz 
Çocuk Kalmasın” kampanyasına da 73 bisiklet 
ile destek verdi. Eşi Öznur Tugay ile katıldığı 
konser öncesinde konuşan Cemil Tugay, “Bu 
özel gecede sizlerle olmaktan çok mutluyum. 

73 ÇOCUĞA 
BISIKLET SEVINCI

Bu konserle hepimizin gurur 
duyduğu Atamızı anıyoruz. 
Bugüne anlam katacak çok 
özel bir organizasyonla 
yarattığımız atmosferin 
güzelliği, buradan 
başlayarak ülkemize 
yayılacak ve o hayal 
ettiğimiz güzel günlere hep 
beraber kavuşacağız. Burada 
olduğunuz için teşekkürler. 
Katkı koyma imkanı olan 
herkesi bu kampanyaya 
katılmaya davet ediyorum” 
diye konuştu. b

<<İÇİNDEKİLER

2 Özgür AYKOL
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DEMIRDEN 
KARBONA

Demir bisikletiyle Bike 
İzmir sürüşlerine 
katılan Sertan’ın 

tesadüfle başlayan 
hikayesini 

kendi kaleminden 
dinledik

2 Sertan TÜRKÖZÜ
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Galatasaray’a 8-0 yenilmiş hem de Ankara’da. 
Galatasaray averaj ile şampiyon olmuş. İyi ki 
maçları kaçırmıştım. 

Marsstar Demir bisikletimi 2012 yılında 
İZSU’dan arkadaşım Halilibo’dan ikinci el 
aldım. Emektar ile yaklaşık 7 sene İnciraltı 
Alsancak arası solo turlar yaptım. Taa ki; 
29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı’mızda 
bikeizmir ile tanışıncaya kadar. Solo tur 
için çıktığımda Üçkuyular’da Türk Bayrağı 
formalı bisikletlileri görünce gruba katıldım. 
Saat kulesine kadar marşlar ile binden 
fazla bisikletli pedal çevirdik. Bu muhteşem 
duyguyu mutluluğumu sosyal medyadan 
ilk bisikletli canlı yayınımla paylaştım. Saat 
kulesi çevresindeki turlarımız tarifsizdi. 
“Anlatılmaz yaşanır” derler ya işte tam da bu.

Mustafa Kemal Kara başkanımızı orada 
tanıdım. O kalabalıkta herkes kendisinin 
çevresini fotoğraf çekilmek için sarmışken, bu 
güzel günün anısı için yapılmış formalardan 
kaldı mı diye sordum. “Maalesef kalmadı olsa 
seni kırmazdım, Turlarımızı bikeizmir’den 
takip edebilirsin” demesiyle Cumhuriyet 
Bayramı heyecanım zirveye ulaştı. 10 
Kasım’da Folkart Gallery Atatürk Sergisi ile 
taçlandı.

Bike İzmir ile ilk pazar turumu 23 Aralıkta 
Sığacık’a gerçekleştirdim. Seferihisar girişinde 
özçekim için gruptan geri kalınca demir 
bisikletimi Sığacık gerişindeki rampada 
omuzuma alıp yürüdüm. Grubun beni deniz 
kıyısındaki toplanma noktamızda beklemesi, 
Züleyha’nın (sonradan lakabının Zeliş 
olduğunu öğrendim) tur boyunca desteği ve 
sohbetimizde “Senin bisikletten sesler geliyor 
(gülümseyerek) kulaklığın olduğundan 
sanırım sen duymuyorsun zincirini yağla 
istersen” demesi, ayrıca dönüşte benzinlikteki 
molamızda Tanju Abi’nin antika demir 
bisiklet örneği olarak fotoğraf çekmesi 
unutulmazlarımdı.

Barbaros Köyü turumuzda takvim yaprakları 

10 Mart’ı gösteriyordu. Benim için özel 
bir gün olduğunu sonradan anlayacaktım. 
Güzelbahçe’deki kahvaltı molamızdan 
sonra pedallamaya devam ettik. İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü kavşağında 
Zeliş rahatsızlanınca tura kısa bir süre ara 
vermiştik. “Rampada zorlanacaklar önden 
çıkabilir arkadaşlar” duyurusu yokuşun 
önemini anlatıyormuş meğer. 

Tepe kahve molasına elimde demir 
bisikletimle yürüyerek çıkarken Can abinin 
motorlu desteği olmasa gruptan kopmuştum. 
Artık kararımı vermiştim; emektar demir 
bisikletimin kullanım ömrü dolmuştu, 
yeni bisiklet almadan Bike İzmir turlarına 
katılmayacağım sözümü verdim kendime. 

Bike İzmir Bergama turumuza KTM 
bisikletimle katıldım. Kullanım rahatlığındaki 
fark çok ama çok netti. Akşam dönüşte Tanju 
abi, Zeliş ve MK Başkanımla metrodaydık. 
“Çanakkale Bozcaada turumuza katılacak 
mısın?” diye sordu MK Başkanım. Pazartesi 
sabah ilk işim tura kayıt olmaktı, askerliğimi 
yaptığım şehri bisiklet ile gezecektim. 
26 Nisan’daki 2 günlük gezimizin dönüş 
yolculuğunda, otobüsteki mikrofona; 
anıtlardaki tarihi, Anzak Koyu’ndaki zaferi, 
Geyikli’de son saniye feribota binişi; 
Bozcaada’nın doğası ve en önemlisi “sürekli 
iniş”li rampaları (bu arada MK Başkanın 
eli yukarı yönlü aşağı), anılarımızı ve 
duygularımızı anlattık. “Demir Bisikletli 
Adam” lakabım olduğunu bu turda öğrendim.

Şehir bisikleti keyfinden sonra yol bisikleti 
almayı düşünüyordum artık. MK Başkanımızın 
tecrübesine güvenerek;  19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100.yılı 
kutlamalarına, 1400 kişilik 1.5 km’lik turuna 
Lapierre karbon bisikletim ile katıldım. İki 
ayda demir bisikletten karbon bisiklete 
geçiş hikâyemde; Bike İzmir’deki tüm 
arkadaşlarıma, Zeliş’e ve MK Başkanıma çok 
teşekkür ederim. b

Yıl 1981, yer İsviçre’nin 
başkenti Bern, 8 yaşımda 
iki teker üzerinde durmayı 

ilk kez başarmıştım. Annem 
ve babam alışveriş yaparken 
beni kardeşimle çocuk parkına 
bıraktı. Parkta kardeşimle 
oynarken bisikletli İtalyan 
Salvatore ile arkadaş oldum. 
Denemem için bisikletini 
bana verdi. Kardeşim Dilek ve 
Salvatore’nin destekleri ile 
dengemi sağladım. İki teker 
üzerinde yüzümdeki rüzgârı ilk 
kez o zaman hissetmiştim.

Alışverişten çıkan ailemi görür 
görmez “Baba bana bisiklet alır 
mısın?” dedim. Bir hafta içinde 
Kalkhoff marka kontra pedal 
dağ bisikletim olmuştu. Okula, 
kursa, havuza, babamın çalıştığı 
Türkiye Başkonsolosluğu’na 
yağmur kar olmadığı 
zamanlarda bisikletimle 
gidiyordum artık.

İkinci bisikletim Mordoğan’daki 
yazlık evimize gelince olmuştu. 
Üç sene gecikmeli DEÜ Makina 
Mühendisliği Bölümü’nü 
kazanma hediyemdi, 18 vitesli 
bisikletim. Tarih 30 Mayıs 
1993, şampiyonluk maçları var. 
Karakartalım Gençlerbirliği 
ile oynuyor Galatasaray’ın 
rakibi Ankaragücü. Ben ilk 
vitesli bisikletimle dolaşıp 
sonrasında maçları izleyip 
şampiyonluğumuzu kutlamak 
istiyorum. Tam bisiklet 
turumu tamamlayıp maçlara 
yetişecekken rampada zincir 
koparttım. Tamirci arayıp 
zinciri onardıktan sonra maçlar 
tamamlanmıştı. Gençlerbirliği’ni 
3-1 yenmişiz fakat Ankaragücü 

<<İÇİNDEKİLER
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oldukları sürüş 
pozisyonu ile dağ 
sürüşü yapabiliyorlar.
Gravel Bike’ın ne 
olduğunu 
açıkladığımıza 
göre bu bisikletler için 
alışılagelmiş yol ya da 

MTB grupsetlerini 
kullanamayacağınızın 
farkına varmış olmalısınız. 
Shimano da bunu farketmiş 
olmalı ki, GRX ürün gamını 
tanıttı. Sistemlerin ortak 
özellikleri MTB için 
özel tasarlanmış arka 
aktarıcı, disk fren ve özel 
tasarım vites/fren kolları 
kullanmaları. Hatta bir en 

düşük seviye haricinde tüm 
setlerde 1x vites kullanılıyor. 

Yani aynakol tek yaprak ve bütün vitesler 
kasette yer alıyor.

Shimano, GRX ürün gamını üç seviyede 
ele almış; GRX Di2, GRX 11 ve GRX 10. 

Bunlar sırası ile Ultegra Di2, 105 ve 
Tiagra sınıflarına denk geliyorlar. 
Klasik Shimano mantığı ile 
oluşturulan ürün gamlarında 
fren vites kollarından tutun 
tekerlek setlerine kadar tüm 
parçaları bulabiliyorsunuz. 

Vites ve fren 
sistemlerinin lider 
markalarından 

biri olan Shimano 
bu yılın yeni trendi 
“Gravel Bike”lar için 
özel tasarladığı GRX 
grup setlerini tanıttı. Bu 
setlerin ortak özellikleri 
hidrolik frene sahip 
olmaları ve 1x yapıda 
olmalarıydı.

Öncelikle “Gravel Bike” 
tabirinin ne anlama 
geldiğini açıklamak 
istiyorum. Drop gidona 
sahip bisikletler 
genellikle yol bisikleti 
olarak adlandırılırdı. Fakat 
bu durum son yıllarda epey 
değişti. Farklı ihtiyaçlar için farklı 
donanıma sahip drop gidonlu bisiklet 
üretildi. Bunlar agresif geometrili 
yol bisikletlerinden cyclocross 
arazi bisikletlerine kadar çeşitlilik 
gösteriyordu. Son trend ise “Gravel 
Bike” oldu. Bu bisikletlerin tasarımı 
çamur ve tozdan etkilenmeyen disk 
fren ve etine dolgun lastiklerden 
oluşuyor. Kısaca arazide 
gidebilen ve rahat sürüşe sahip 
yol bisikletleri denebilir. Bu 
sayede yol bisikletçileri alışık 

SHIMANO GRX

2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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Arka aktarıcılar Shimano’nun MTB setlerinden 
alışık olduğumuz kilit mekanizmasına sahip. 
Bu sayede arazinin sallantılı ortamında zincir 
şakırtısı ve vitesin boşa düşmesi gibi sorunları 
yaşamadan ilerleyebiliyorsunuz. Yerdeki toz 
ve çamur çemberden frenlemeyi zorlayan 
unsurlardır. Bu yüzden GRX setlerde disk 
frene yer verilmiş. Ayrıca fren kollarında yine 
Shimano’nun dağ bisikletlerinden bildiğimiz 
servo-wave sistemi kullanılmış. Bu sayede 
balataların disk ile kavuşması daha çabuk 
olabiliyor. Sonuç olarak fren gücü her daim 
elinizin altında olacak. 

Tüm bunların dışında Shimano’nun halen 
tam benimseyemediği 1x vites sistemi de 
GRX grup setlerinde kullanılıyor. Bunun 
için tek yapraklı aynakol ve yüksek oranlı 
kaset kullanmanız yeterli oluyor. Bu sayede 
ön aktarıcıdan kurtulmuş oluyorsunuz. 
Dikkatli okuyucularımızın “Peki sol kol ne işe 
yarayacak?” dediklerini duyar gibiyim. Shimano, 
ön vites kolunuz ile dağ bisikletlerine özgü olan 
teleskopik sele borularını kullanabileceğinizi 
söylüyor. Son olarak cyclocross bisikletlerde 
görmeye alışık olduğumuz ara fren kollarına da 
değinelim. Bu kollar droplardaki fren kolları ile 
birlikte çalışıyorlar ve gidonun orta kısmında 
yer alıyorlar. Bu sistemin seri üretimde bir ilk 

olduğunu da belirtelim. 
Gördüğünüz üzere iki farklı disiplinin en 
iyi özelliklerini birleştiren Shimano GRX 
grup setlerini büyük ihtimalle 2020 yılında 
bisikletlerin üzerinde görmeye başlayacağız. b

SHIMANO GRX AYNAKOL AĞIRLIKLARI
RX810 1×11: 655g
RX600 1×11: 753g
RX810 2×11: 722g
RX600 2×11: 816g
RX600 2×10: 819g

SHIMANO GRX ÖN AKTARICI 
AĞIRLIKLARI
RX815 Di2: 131g
RX810: 94g
RX400: 95g

SHIMANO GRX ARKA AKTARICI 
AĞIRLIKLARI
RX815 Di2: 288g
RX817 uzun bacak Di2: 322g
RX810: 251g
RX812 uzun bacak: 264g

SHIMANO GRX KOL AĞIRLIKLARI
RX815 Di2 (çift): 565g
RX600 (çift): 611g
RX400 (çift): 613g
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Bisiklet, kocalar kadar iyi birer arkadaştır 
ve eskiyip döküldüklerinde, kadınlar 
toplumu şoka uğratmadan eskisinden 
kurtulup yeni bir tane alabilirler.
Ann Strong, Akademisyen
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güçlenmesini bisiklet sağlamaz. Kemik güçlenmesi 
için darbe yaratan koşu sporu veya kemiği zorlayan 
ağırlık kaldırma gerekmektedir.

Diğer kaslarınız güçlü olduğu zaman bir yere düşme 
durumunda kendinizi daha iyi korursunuz. İster 
bisikletçi olun, ister hiç bisiklete binmeyen birisi 
olun, ağırlık çalışması sağlığınıza yararlı olacaktır 
ve sizi yürüme ile bisiklet düşmelerinde korumaya 
katkıda bulunacaktır.

En güzel yararını en sona bıraktım, psikolojik etkisi.

Mesela sadece bisiklete binen bir sporcunun bacak 
kasları gelişmiş olur ama üst gövdesi ile kolları 
cılız kalır. Dağ tırmanışçısı bisiklet yarışı konusunda 
çok bir iddianız olmayacaksa biraz üst gövdeye kilo 
almak sizi çok sporcu gösterecektir. Vücudunuza sizi 
atletik gösteren omuz deltoidleri, güven verdiren 
göğüs pectorialisleri, kuvvetli gösteren kol triceps 
ve biceps kasları ile üçgen görüntü veren sırt kasları 
süper yakışacaktır. Ama fazla olmasın, yoksa bu sefer 
ağırlaşırsınız ve bisikletle yokuş tırmanma ve koşuda 
performansınız geriler. Her zaman sporcuların yaptığı 
gibi sabah boşaltım sonrası tuvalette tartıldığınızda, 
aynada kendinize baktığınızda kendinize öpücük 
göndermenize neden olur bu kaslar.

Nasıl bir çapraz antrenman yapılabilir?

Bu tamamen size kalmış. İsterseniz aynı sporu 
yapmaktan sıkıldığınız için araya farklı sporlar 
serpiştirebilirsiniz ya da spesifik kaslarınıza 

nokta atışı yönelebilirsiniz. Ben kendimi bisikletçi 
olarak addediyorum ancak koşu ve fitness çapraz 
antrenmanları da yapmaktayım. Esas sporum olan 
bisikletin yanında koşuyu can sıkıntısı olmasın, farklı 
kas grupları çalışsın ve tamir süreci yaratmak için 
yapıyorum. Fitness sporunu da yukarıda saydığım 
psikolojik etki ve nokta atışı gelişmeler için 
kullanıyorum.

Nokta atışı yaptığım kaslar şunlar

Üst ön bacak ana kas grubu olan quadricepsler 
içinde bulunan vastus medialis kasını leg extension 
machine ile geliştiriyorum. Üst arka bacak kas 
grubunu komple olarak leg curl machine ile 
çalıştırıyorum. Kilitli pedalın ön konumundan 
arkaya geçişine kadar olan kısımda pedal çevirirken 
çok ihtiyacım olduğu için arka taraftaki hamstring 
kasının güçlenmesini ve öndeki vastus medialis 
kasının beni daha bisikletçi gösterdiği için daha 
büyük görünmesi istediğimden, bunları ayrıca 
çalıştırıyorum. Kendi zayıf halkalarınızı güçlendirmek 
ya da güçlü halkalarınızı daha da güçlü yapmak için 
bir çapraz antrenman programı oluşturacaksınız.

Daha önceden alt bacak ön ve arka da kaslarını 
çalıştırıyordum. Ancak onlar çalışınca aynı şekilde 
kaslanan ayak tabanımda uyuşukluk hissetmeye 
başladım. Daha önce elimde olan bir durumdan 
tahmin ettiğim üzere sinirlerim gelişen kaslarım 
arasında kalınca sinir ezilmesini olduğunu sandığım 
bir durum oldu sanıyorum, bu nedenle alt bacağı 
artık çalışmıyorum. Alt bacak çalışmayı bırakınca 
uyuşukluk bitti.

Evet sıra sizde, kendinize ortaya karışık bir salata, 
pardon spor karması oluşturun ve performanız 
gelişirken aynı zamanda da aynada kendinize bir 
öpücük gönderin. b

Sporcular kendini tanıtırken söyledikleri, 
“ben bisikletçiyim”, “ben koşucuyum”, “ben 
yüzücüyüm”, “dağcıyım”, “body buildingciyim”, 

“okçuyum”, “ben...” diye sürer gider. 

Bu sporcular sadece kendi alanlarında antrenman 
yapsalar o zaman tam gelişim sağlayamazlar. Eksik 
olduğunu düşündüğü kaslarını geliştirmek için başka 
çalışma biçimlerini de oyuna sokmak zorundalar. Bu 
hem gelişmeyi sağlar, hem tekdüzeliği kırar, hem de 
farklı disiplinlerdeki sporcuları tanımayı sağlayarak 
ekstra bonus olarak daha sosyal bir yaşantıya sahip 
olunur. 

Çapraz antrenmanın bunların dışında yararları 
saymakla bitmiyor. Her gün spor yapan birinin 
yaptığı aynı hareketlerden dolayı kaslarında 

sakatlanma veya eklemlerinde aşınma riski vardır. 
Günaşırı olarak, farklı bir spor yapanlar, kaslarına ve 
eklemlerine tamir olma şansı vermektedir. Yani bir 
gün koşu, diğer gün bisiklete binen birisi kendine 
çok yararlı bir antrenman programı yapıyordur. 

Hem farklı kas gruplarını çalıştırıyor, hem de bir 
gün önceki hasarlı organlarını onarıyor. Vücut 
üst gövdenin kuvvetli olması, bisiklette depara 
kalkınca bisikleti çekip ittirmekte daha kuvvetli 
olunduğundan dolayı daha büyük bir ivmeyle ileri 
fırlayacaktır.

Ayrıca, yaşı ileri kişilerde ve sigara içenlerde kemik 
erimesi olur. Kemik erimesini ayak başparmaklarının 
içe bükülmesinden veya bel ağrılarından işaret 
alabilirsiniz. Kemik erimesinde kemiklerin 

ANTRENMANLAR

Ç
A
P
R
A
Z 2 Selim ZX

<<İÇİNDEKİLER
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O zamanlar 24 yaşında olan, evli ve üç 
çocuk annesi Annie, 25 Haziran 1894 
yılında dünyanın çevresini bisiklet ile 

dolaşmaya karar veriyor. Asıl soyadı Kopchovsky 
olan ve yahudi bir aileden gelen Annie, kendisini 
dışarıdan gelecek olan ön yargıları korumak 
amacıyla bir karakter kurgulayarak kendisini 
Annie Londonderry ve bekar, çocuksuz bir insan 
olarak tanıtır. Kadınların büyük hedeflerle ortaya 
çıkmasını bile kabul etmeyen toplumda  üç 
çocuklu bir anne için bu imkansız bir durumdu. 
Annie’nin yaratmış olduğu bu kurgusal karakter 
ile yahudi kimliği de artık bir engel olmayacaktı.
Annie hiç eğitim almamış, 7 yaşında öksüz kalmış 
ve 18 yaşında Max adında işportacı bir adam 

ile evlenmiş. Annie, her zaman hayattan daha 
fazlasını isteyen biriydi. İlerleyen zamanlarda 
Annie, “Hayatımın geri kalan yıllarını, kucağımda 
bir bebek ve üstümde bir önlükle geçirmek 
istemedim” diye kaleme alacaktı.

Annie tura başlamadan önce başlangıç 
noktasında Ilımlı Hristiyan Birliği’nin yerel 
başkanı, kadınların oy hakkı için mücadele 
edenler de dahil olmak üzere bu kalabalığa 
kadınlar ile erkeklerin eşit fırsatlara sahip 
olmaları gerektiğini ve Annie’nin de kadınların 
her şeyi yapabilecekleri bir sembol olarak 
ilerleyen zamanlarda karşımıza çıkacağını 
anlatıyordu. 

O yıllarda özgürlüğün sembolü haline gelen 
bisikleti Annie ün, servet ve özgürlüğünü 
kazanmak için bir fırsat olarak gördü. 
Kamuoyunun ilgisini sermayeye çevirerek ailesi 
için para kazanacağı bir plan geliştirdi. Annie, 
dünya çevresindeki bisiklet turu girişiminin 
iki varlıklı adam  arasında bir bahis olarak 
düzenlediği açıklamasını yaptı. Eğer 15 ay 
içerisinde 5000$ kazanmış olarak dönerse 
10.000$ kazanacaktı. Herhangi bir katkı almasına 
izin yoktu, sadece hediyelik eşya ve reklam 
satarak para kazanacaktı.

Lithia Su Şirketi’ne başlangıçta 100$ ödeyerek 
sırtına bu şirketin reklamını alarak yola çıktı. İlk 
olarak yol için hafif bir elbise diktirdi ve elbisinin 
eteğini hızlı sürüşlerde beline dolayabiliyordu. 

Yeni şapka ve kauçuk bir ayakkabı aldı. Kadınların 
giydiği korsenin rahatsızlığından dolayı ondan 
kurtuldu. Annie’ye yapılan büyük uğurlamadan 
sonra 27 Haziran’da yola çıktı.

24 Eylül’de 1500 Km’den fazla yol yaparak 
Şikago’ya gelen Annie, amacına ulaşıp 
ulaşamayacağına dair şüphe duymaya başlamıştı. 
Artık Annie için bu durum kişisel bir mesele 
değildi, tüm kadınların sembolü haline geldi. 
Umudunu yitirmeden önce, Şikago Sterling 
Bisikletleri 26 kiloluk bir erkek bisikleti 
uyarlamayı ve bir  reklam sözleşmesi teklifi 
etti. Sterling bisikletleri için tekerlek üreten bir 

üretici de, başka bir sözleşme sundu. Annie’nin 
bisikletinde iki tane reklam fişi olmuş oldu. 
Annie, New York’a geri dönmeye karar verdi, 
oradan Fransa’ya gidecek olan bir gemiye 
binecekti. Annie Şikago’dan pedal çevirmeye 
başladığında bol kesimli, bilekte bir pantolon 
giymişti. Erkek bisikletine binen bir kadın 
için konforlu bir seçenekti. Oysa yolcuğuna 
başlamadan önce bir gazeteci ona sorduğunda 
Annie “Dünyanın çevresini dolaşmaya girişecek 
kadar cüretkâr olmama rağmen, pantolon 
giymeye yetecek cüretim yok” şeklinde bir 
açıklamada bulunmuştu.

New York Buffalo’ya ulaştıktan sonra çocuk 
pantolonu alarak, diz altında kısa pantalonlar 
giymeye başladı. Aynı zamanda siyah çoraplar, 
tüvit bir yelek, tozluk, ceket ve mavi bir gemici 

şapkası da giyiyordu. 
Annie’yi görenler 
şaşırıp kalarak kadın 
mı erkek mi olduğunu 
anlayamıyorlardı. New 
York’ta bindiği gemide 
ilgi odağı olarak 
burada yaşamış olduğu 
maceraları anlatıp 
güvertede bisiklet ile 
gezerek para topluyordu.

Fransa’da bisiklet popüler 
olduğundan basında 

büyük ilgi gördü. Hatta Annie ile ilgili yazılarda 
minyon biri olmasına rağmen sadece kas ve 
enerjiden ibaretmiş gibi bahsedildi.

Annie’nin yolculuğunun başlamasının üzerinden 
altı ay geçmişti, zaman azalıyordu. Marsilya’ya 
gitmek için güneye doğru sürmeye başlayan 
Annie, bir bez parçasına Fransızca mesaj yazarak 
ceketine iliştirmişti. Güneye giderken yol boyunca 
bisikletliler kendisine eşlik etti. Hava soğuk ve 
karlı, yollar çamurlu ve bir o kadar da yorgun 
olmasına rağmen Annie hedefine doğru sürmeye 
devam etti. Marsilya’ya ulaştığında kendisine 
sponsor olmak isteyen tüccarları görünce keyfi 
yerine geldi.

BISIKLETLE DÜNYAYI 
GEZEN ILK KADIN 2 Şafak ERGÜL

<<İÇİNDEKİLER
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Mısır’dan Sindney’e gitmek üzere 20 Ocak 
1895’te ayrıldı. Annie artık bisikletinin üzerinde 
değil, onunla birlikte daha çok geziyordu. 
SriLanka’da bulunan yerel bir bisiklet kulübüyle 
50 km’lik yol aldı. Şubat ayının ortalarında 
Singapur limanına girdiği sırada yerel bir gazete 
tarafından sahtekarlık ile suçlandı. Fransa ve 
Singapur arasını gemiyle geçmesi, Annie’nin 
bisikletle dolaşma iddiasına şüphe getiriyordu. 
Mart ayında San Francisco’ya ulaşarak, final 
yolculuğuna devam etti. Kendisine katılan 
bir bisikletçi ile Los Angelas’a kadar 
gitti. Annie’nin bisikletinin arkasında 
ve ceketinde 50’ye yakın bayrak ve 
geçtiği yerdeki kişilerin hediyeleri ve 
tüccarlardan almış olduğu sponsorluklar 
bulunuyordu ve eklemeye devam 
ediyordu.

Annie, Omaha World 
Herald gazetesine verdiği 
söyleşide “İnanıyorum ki, 
yakın gelecekte her sınıftan 
kadınlar, uzun etekli ve dar 
görüşlü olanlar dışında, bir 
bisiklete bacaklarını açarak 
oturacak” diyordu.

15 ay sonra Annie , başlangıç noktası olan 
Boston’a dönebildi. Beklendiği kadar pedal 
çevirememiş olsa da yolculuğu tamamlaması 
büyük bir başarıydı. Sunumlar sırasında dram ve 
detaylar ile dolu bir hikaye anlatarak, izleyicileri 
etkiledi. Uzun süre gündemde olan Annie, zeki ve 
becerikli bir girişimci ve aynı zamanda eğlenceli 
bir konuşmacı olarak zihinlerde yer etti.
Yukarıda bahsedilmiş olan parayı aldı mı 
sorusuna gelince, elbette hayır. Çünkü aslında 
ortada böyle bir iddia ve para yoktu. Hepsi 

kamuoyunun dikkatini çekmek için yapılmış 
olan kurguydu. Kendisi ve yolculuğu 
hakkında anlattığı pek çok şey de tamamen 
kurguydu fakat ne fark ederdi ki...

Önemli olan başarılı bir reklam 
kampanyası yaparak bir ev 

kadının kendi hayatını baştan 
kurgulaması ve istediği  

şekilde biçimlendirmesiydi. 
Sezar şifresi için ipucu: altılı 

sezar şifreleme
 Ailesi ile New Yok’a  

taşındı ve gazetecilik 
yaparak hayatına 
devam etti. b

KAYNAKLAR
gezimanya.com
milliyet.com.tr

gezginlerkulubu.org
bostonglobe.com

totalwomenscycling.com
Bilim ve Gelecek Dergisi Kasım 2015, syf:80-81

Peter Zheutlin, Around The World On Two Wheels -Annie Londonderry’s Extraordinary Ride
Michael Elsohn Ross, A World of Her Own -24 Amazing Women Explorers and Adventurers

https://gezimanya.com/Yazilar/bisikletle-dunyayi-gezen-ilk-kadin-annie-londonderry
http://www.milliyet.com.tr/Bisikletle-dunyayi-gezen-ilk-kadin-molatik-6332/?Sayfa=2
http://gezginlerkulubu.org/bisikletle-dunyayi-gezen-ilk-kadin-annie-londonderry/
www.bostonglobe.com/arts/movies/2013/05/19/documentary-about-boston-woman-legendary-bicycle-trip-around-world-wins-and-kicks-off-bike-themed-film-festival/dItZtz0pynWKRqf40xkFsO/story.html
www. totalwomenscycling.com/lifestyle/10-facts-annie-londonderry
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Bisiklet geleceğin önemli bir parçası. 
Olmak zorunda. 

Spor yapmak için spor salonuna arabayla 
giden toplumda bir yanlışlık var.

Bill Nye, Bilim Öğretmeni

µ  Tanju TAŞÇILAR
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https://www.youtube.com/watch?v=xfyiD5sWDfs

linke tıklayarak “pedallı yaşamlar” videosunu seyredebilirsiniz.

Milli takım formasını 174 kez 

terleten, eski milli bisikletçi, 

1968-69-70 yıllarında 

yılın sporcusu seçilen 

“Cengiz Özdoğan”

https://www.youtube.com/watch?v=xfyiD5sWDfs
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İzmir’de 18 Ocak 2014 tarihinde Büyükşehir 

Belediyesi’nin projesi olarak hayata geçen 

Bisim’i masaya yatırıyoruz.

Bisim, insanların bisiklet kiralama ihtiyacını 

karşılaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi 

tarafından kurulmuş bir sistemdir. Üyelik veya 

İzmirim Kart ile bisikletleri herhangi bir istasyondan 

alıp herhangi bir istasyona bırakabiliyorsunuz. 

Ücretlendirme kullanılan saat üzerinden yapılıyor ve 

saati 3TL.

Peki bisikletler nasıl? 

Her istasyonda aynı modeller mi var?

Bisikletler özellikle kullanıcı dostu olarak seçilmiş. 

İnsanların ayar yapması gerekecek veya herhangi 

bir kaza durumunda kırılıp bozulabilecek hiç bir 

donanım ortada değil. 

Fren, vites ve dinamo sistemi tamamen ön ve arka 

göbeklerin içine konumlandırılmış. Ön ve arka 

tekerlekteki çamurluklar ve zincir koruması ile 

üstünüzün kirlenmesi sorunu da tamamen ortadan 

kaldırılmış. Bisikletin önündeki sepet eşyalarınızı 

koyabileceğiniz sağlam bir yer sağlıyor. Aynı 

zamanda ön ve arkada yer alan ışıklar karanlıkta 

görülmenizi ve yolunuzu görmenizi sağlıyor. 

Vitesler şehir içi sürüşe uygun oranlara sahip. Göbek 

içinde olduğu için yağlama ve ayar gibi ihtiyaçlar 

çok düşük düzeyde. Bazı bisikletler kötü durumda 

olsa da doğru bisikleti seçmek sizin elinizde. 

Kiralamadan önce kontrol etmenizde fayda var.

Bisikletlerin bakımları düzenli olarak Bisim ekipleri 

tarafından yapılıyor. Resmi verilere göre günümüze 

kadar 1 milyon 622 binin üzerinde kiralama 

gerçekleştirilmiş durumda. 

Bisikletlerde düzenli yenileme çalışmaları olduğunu 

söyleyebiliriz. İzmir genelinde şu anda 35 adet 

Bisim istasyonu yer alıyor. Bisim’i sosyal medya 

hesaplarından takip ederek gelişmeleri yakından 

izleyebilirsiniz. b

    izmirbisim

    yollarartikbisim

YOLLAR
ARTIK
BISIM a

b
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https://twitter.com/izmirbisim
https://www.facebook.com/yollarartikbisim/
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Dünyanın en önemli bisiklet konferansı 
olan Velo City’ye 25-28 Haziran tarihleri 
arasında İrlanda’nın başkenti olan 

Dublin ev sahipliği yapacak.

Velo-City 2019 Dublin’in bu yılki teması, 
“Cycling For Ages”-”Çağlar için Bisiklet”tir. 
Bu tema, her yaştan ve yetenekten insanlar 
arasında, genç veya yaşlı, erkek veya kadın 
günlük taşıma veya eğlencelerinin bir parçası 
olarak bisiklete binmeyi teşvik etmeye 
odaklanmaktadır.

Bisiklet kullanımının 
yaygınlaşması konusunda 
çalışan politikacıların, belediye 
başkanlarının, özel sektör 
yöneticilerinin ve sivil toplum 
kuruluşlarının katıldığı bu zirve 
hem bilgi paylaşımı için hem de 
yeni işbirliği ağlarının kurulması için 
oldukça önem taşımakta.

İlk kez 1980 yılında Almanya’nın Bremen 
kentinde yapılan Velo City konferansı, 

VELO CITY DUBLIN

bir yıl Avrupa’da, 
ertesi yıl ise 
okyanus aşırı 
bir ülkede 
yapılıyor.

Bugüne 
kadar Velo 
City’ye ev 
sahipliği 
yapmış 

şehirlerin 
konferanstan sonra hem 

bisikletli ulaşım için altyapılarının 
arttığı hem de bisiklet kullanımının arttığı 

görülmüştür. Programa ulaşmak için tıklayınız.

25-28 Haziran tarihleri arasında Dublin’de düzenlenecek Velo City’i Bike 
Pedia olarak ilgiyle takip ederek, izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız. b

<<İÇİNDEKİLER
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https://docs.wixstatic.com/ugd/583b2a_c8ae163d596a497e847d00658164ed6a.pdf
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Bisiklete özel pek çok terim vardır. Bunların bir kısmı bisikletin kendisiyle, bir kısmı da yarışlarla 
ilgili olarak kullanılır. Çoğu bisiklet terimi Fransızca olarak türetilmiş olsa da günümüzde İngilizce 
olanları da kullanılmaktadır. Elbette biz kendi dilimizde, Türkçe olarak kullanmayı esas almalıyız.

Peloton - Ana Grup:
Bisiklet yarışları ile ilgili bir şey seyrederken 
belki de en çok karşılaştığımız terimdir. 
Bisiklet yarışlarında ya da toplu sürüşlerde en 
çok bisikletlinin bulunduğu en büyük gruba 
verilen isimdir. Özellikle hava direnci nedeniyle 
önde giden veya gidenlerin hava girdabından 
arkadakilerin yararlanmasını ve daha az güç sarf 
ederek sürmesini sağladığından bisikletlilerin arka 
arkaya ya da grup olarak sürdüğü bilinir. 

Yarış Başı - Head of the race - Tête de la Course:
Yarışın en önünde, ilk sırada yer alan bisikletli veya 
bisikletli grubuna verilen isimdir. 

Peloton Arkası - Arrière du peloton:
Peloton grubunun arkasında yer alan bisikletliler.

Sprinter - Kısa Mesafeci-Atakçı:
Genellikle birkaç saniyeden bir dakikaya kadar 
kısa sürelerde çok yüksek güç üretebilerek hızlı 
sürebilen bisikletlilelere verilen isimdir. Bunlar kısa 
süreyle başarılı olsalar da bunu daha uzun zaman 
için sürdüremezler. Aynı zamanda yapıları gereği, 
gelişmiş kaslarının ağırlığından dolayı iyi birer 
tırmanıcı da olamamaktadırlar. 

Sprint Kapısı - Atak Kapısı - Sprint Gate:
Yarışın sonunda dereceye girmenin dışında belli 
yerlerde önce geçilerek puan toplanan geçiş 
noktalarına sprint kapısı denilir. Bu kapılar kimi 
zaman hızlı geçiş yerlerinde kimi zaman da 

tırmanma yerlerinde konumlandırılır.

Kaçış Grubu - Escape Group:
Yarışta ana gruptan atak yaparak kopan ve önde 
süren bisikletli veya bisikletli grubuna verilen 
isimdir. Pelotonun avantajlarından yararlanmıyor 
gibi görülen bu bisikletli veya gruplar farklı 
amaçlarla bu işi yaparlar. Kimisi kapılardan puan 
toplamak için peloton ile arayı açar, kimisi de 
pelotona yakalanmadan yarışı bitirme şansını 
denemek için bu yola başvurur. 

Takipçi - Poursuivant - Chaser:
Yarış başını ya da pelotonu takip eden bisikletli 
veya gruplara verilen isimdir. Bunlar çeşitli 
nedenlerle takip ettiklerine yetişemeyenlerdir. 
Sonrasında bazısı öndekine yetişebilir bazıları 
ise arka grupla birleşerek sürmeye devam eder. 
Eğer tek başına değil de birden fazla bisitletçiden 
oluşursa ve aralarında anlaşırlarsa yardımlaşarak 
daha iyi sürmeye çalışabilirler. Takip grupları, eğer 
içlerinde önemli bir bisikletçi varsa, onun adıyla 
isimlendirilir. 

Domestik:
Garip gelebilir ama takımlarda yer alan her 
bisikletçinin hedefi, görevi gereği, yarışı kazanmak 
olmayabilir. Bazılarının esas görevi takım lideri 
veya diğer arkadaşlarına kolaylık sağlamak, 
gerekiyorsa malzeme temin etmektir. Bunlara 
domestik denir. 

Suvenyor:
Yarışçılar mümkün olduğu kadar az ağırlık ile 
yarışmak isterler. Ancak yol boyunca içmek zorunda 
oldukları sıvıları ve yiyeceklerini yanlarında 
taşımak zorundadırlar. Yarış düzenleyicilerin 
belirlediği noktalarda yarışçılar biten yiyecek ya 
da içeceklerini yeniden alabilirler. Bu noktada 
takımların genellikle yarışçının geçiş sırasında 
alabileceği torbalara koyduğu malzemeleri dağıtan 
takım elemanlarına suvenyor denir. 

Zamana Karşı - Time Trial:
Yarışı kazanan bitiş çizgisini ilk geçendir. Ancak bu 
bütün yarışçıların aynı zamanda yarıştığı yarışlar 
için geçerlidir. Bazı yarışlarda her bir bisikletli 
kendi başına yarışır. Bu durumda her bir yarışçı için 
ayrı kronometre tutulur ve en kısa zamanda bitiren 
kazanır. Bu tip yarışlara “Zamana Karşı Yarış - Time 
Trial” denir. 

Enduro - Dayanıklılık:
Bir tür tepe inişi, dağ bisikleti yarışıdır. Esas olarak 
iniş bölümleri derecelendirilir ve arada bulunan 
geçiş (transfer) bölümleri yarış zamanına eklenmez. 
Ancak bu bölümlerin de belirli bir zamanda 
bitirilmesi gerekir. 

Kırmızı Bayrak - Flamme Rouge:
Yol yarışlarında yarış bitimine 1 Km kaldığını 
belirten kırmızı renkli bayrak.

Sarı, Beyaz, Pembe: Özel renkli mayolar.
Bazı mayolar diğer yarışçıların kullanamadığı özel 
renkli mayolar giyerler. Bunlar, yarış lideri, puan 
lideri, tırmanıcı lideri ve hatta “Akdeniz Güzellikleri” 
gibi farklı özellikleri belirten mayolar olabilir. 
Renklerde bir standart yoktur. Yarışın özelliğine 
göre farklı renkli mayolar farklı anlamlar taşıyabilir. 
“Maillot de jaune” - Sarı Mayo, Fransa’daki turlarda, 
tur liderinin giydiği özel renkli mayodur. Ancak 
İtalya’da bu mayo pembe, İspanya’da ise kırmızıdır. 
Ayrıntılı bilgi için “Mayo Renkleri” yazımızı 
okuyabilirsiniz. 

Çekmek - Pull:
Önde olan bisikletli arkadakini “çekebilir”. Elbette 
halatla değil... Akışkanlar mekaniğine göre durgun 
havanın direnci hareketli havadan daha fazladır. 
Önde giden bisikletli durgun havayı yararak ilerler. 

Ancak onun hemen arkasından gelen bisikletli 
“hareketlenmiş” ve dolayısıyla direnci daha azalmış 
havanın içinden geçerken öndekinden daha az 
enerji sarfeder. Bu durumda öndeki bisikletli 
arkadakini “çekiyormuş” gibi görünür. Yarışlarda 
görevi yarışın sonundaki hesaplaşmaya kadar lideri 
çekmek olan takım arkadaşları vardır. Bu işlem aynı 
zamanda durgun olmasa da rüzgara karşı arkadan 
gelene siper olan öndeki bisikletlinin yaptığı etki 
için de geçerlidir. 

Tavşan Sıçraması - Bunny Hop:
Bisikletle giderken önünüze bir engel çıktığında 
eğer becerebiliyorsanız üzerinden bisikletiniz 
ile “hoplayarak” geçebilirsiniz. Bunun için farklı 
teknikler kullanılabilir. Kilitli pedal kullanılması 
işlemi kolaylaştırır. Buna tavşanın sıçramasına 
benzediği için “Bunny Hop” denir. Öğrenilmesi 
gereken bir hareket...

Kriteryum:
Normal olarak bilinen bisiklet yarışları bir noktadan 
başlar ve kilometrelerce sürüldükten sonra başka 
bir noktada biter. Ancak genellikle 5 Km’den az 
olacak şekilde belirlenmiş bir güzergahın defalarca 
geçilmesinden oluşan yarışlar da vardır. Bunlara 
kriteryum yarışları denir. Bunlar parkurun belirli 
bir tur sayısında ya da süre sonunda bitirilmesine 
bakılarak değerlendirilir.B
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Kadans:
Pedal çevirme hızına verilen isimdir. Birimi devir/
dakika’dır. Her bisikletlinin sürüş sırasında konforlu 
hissettiği bir kadans değer aralığı bulunur. Bu 
değerin altında veya üstünde zorlanmalar ve 
gereksiz enerji sarfiyatı artar. Kadans değeri vites 
değerine, eğime, anlık hıza ve bisikletlinin form 
durumuna göre değişir. Yüksek viteste düşük 
kadans ile sürmek daha güçlü kaslar gerektirir. 
Düşük viteste ve yüksek kadans ile sürmek ise bazı 
bisikletlilerin düşündüğünün aksine bir noktadan 
sonra sürüş verimliliğinin düşmesine ve sürücünün 
beklenenin aksine daha fazla yorulmasına neden 
olur. Bu gibi durumlarda harcanan gücün %60’ının 
sadece bacakların hareket etmesine, kalan %40’ın 
gerçek sürüşe gittiği durumlar olabilir. 

Cyclocross (Sayklokros):
Yoldışı (Off-road) sürüşler için tasarlanmış 
ama yol bisikletine çok benzeyen bisikletlere 
ve bunlarla yapılan yarışlara verilen isimdir. 
Bisikletler yol bisikletlerine çok benzeseler de 
onlardan çok daha dayanıklı olarak üretilirler 
ve genellikle disk frenleri vardır. Lastikleri de 
patlamaya karşı dayanıklı ve arazi şartlarına 
uygun olarak tasarlanan lastiklerdir. Cyclocross 
yarışları genellikle bu tür yarışlar için özel olarak 
düzenlenmiş engebeli arazilerde yapılır. 

Tandem:
Sürücülerin arka arkaya yerleşim ile kullandığı iki 
kişilik bisiklet.

Tepe Inişi - Downhill:
Dağ bisikletleri (MTB) ile yapılan ve esas olarak iniş 
şeklinde gerçekleştirilen bir zorlu arazi yarışıdır. 

Fixie:
Vitesi olmayan bisiklettir. Hatta frenleri bile 
olmayabilir. Frenleme işlemi pedal aracılığı ile 
yapılır. Ancak arka tekerleğin çevrilerek takıldığında 
kullanılan ve tekerleğe sabit olanın aksine serbest 
dönüşü de sağlayan ikinci arka dişlinin olduğu 
modellerde fren ayrıca gerekir. Bunlar bu şekilde 
kullanıldıklarında en eski vitessiz bisikletlere 
benzerler. 

Presta:
Yol bisikletlerinde, yüksek basınçlı lastiklerde 
kullanılan sibop türü. İnce uçlu pompa ile 
şişirilebilir. Ortasındaki küçük parça döndürülerek 
“kilitlenip-açılabilir”. Bu parça açıkken basılarak 
havası boşaltılabilir. 

Shrader:
Otomobil lastiklerinde de standart olarak 
kullanılan ve kalın uçlu olarak adlandırılan sibop 
türüdür. Dağ bisikletleri ve şehir bisikletlerinde 
kullanılır. 

KOM - King of the Mountain - Dağların Kralı:
QOM - Queen of the Mountain - Dağların Kraliçesi:

Bir tırmanış segmentinde en iyi dereceye sahip 
olan sürücüye verilen isim. Ancak zaman içinde 
normal sürüş segmentlerinde de en iyi dereceye 
sahip olan sürücüye verilmeye başlandı. b

Bu sayılar hakkında bir fikriniz varsa 
info@bikepedia.com.tr adresine yazın
sürpriz ödülümüzü kazanın!

43 60 52 46 60 35 50 10 12 58 30 23 69 60 39 17?

mailto:info%40bikepedia.com.tr?subject=Yar%C4%B1%C5%9Fma


76  •  bikepedia  •  HAZİRAN ‘19


