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BAŞLARKEN...
Değerli	bisiklet	severler

Dünya	 büyük	 bir	 hızla	 değişip	 dönüşürken,	 hepimizin	
yaşama	 bakışı,	 tutkuları	 ve	 değerleri	 de	 farklılaşıp	
gelişmektedir;	 bu	 anlamda	 bisiklet	 ve	 üzerindeyken	
en	 çok	 hissettiğimiz	 özgürlük	 duygusu	 hepimizin	 ortak	
paydası,	bizi	bir	araya	getiren	tutkusu	olmuştur.

Bisiklet	hepimizin	çok	iyi	bildiği	gibi	her	yaşta	yapılabilen	
bir	 spordur,	 ulaşım	 amacıyla	 kullanıldığında	 son	 derece	
çevreci	 bir	 araçtır,	 sağlıklı	 yaşam	 kaynağının	 temelidir,	
ekonomiktir	 ve	 en	 önemlisi	 eğlencelidir.	 Bunların	 yanı	
sıra	 grup	 sürüşleriyle	 birlikte	 takım	 olma	 ruhunu	 ve	
enerjisini	de	yaşamak	mümkündür.

Bisiklet	 size	 kendinizi	 güzel	 ve	 en	 önemlisi	 ise	 özgür	
hissettirir.	Bisiklet	ile	sürdürülebilir	ulaşım	ve	yaşanacak	
şehirler	 yaratmayı	 hedeflerken,	 ‘Camdan	 Değil	 Candan	
Yaşayarak’	bisikletin	keyfini	doya	doya	çıkarabilirsiniz.

Günümüzde	 bisiklet	 kullanımını	 yaşam	 biçimi	 haline	
getirmiş	 olan	 bireylerin	 sayısı	 gün	 geçtikçe	 artış	
göstermektedir.	Bu	durumun	en	temel	sebebi	de	modern	
yaşamın	getirdiği	tekdüzelik	ve	hareketsiz	yaşam	tarzıdır.	
Modern	 toplumların	 en	 önemli	 problemlerinin	 başında	
doğadan	uzak	beton	blokların	arasına	sıkışıp	kalmalarıdır.
İşte	 bu	 durumdan	 uzaklaşmak	 isteyen	 bireyler	 için	
bisiklet	 muhteşem	 bir	 özgürlük	 ortamı	 sunmaktadır.	
Bisikletle	 yol	 almak,	 yaşama	 sevincinin	 yanında,	 doğayı	
incitmeden	 tüm	 kalıplara,	 ön	 yargılara	 karşı	 durmaktır.	
Bununla	 beraber	 sağladığı	 hareket	 imkânının	 yanı	 sıra,	
sosyal	 ilişkileri	 güçlendirmesi,	 kendine	 olan	 özgüvenini	
arttırması	ve	toplum	içerisindeki	yerini	sağlamlaştırması	
adına	da	etkin	bir	rol	sağlamaktadır.

Çevreci,	sağlıklı,	ekonomik	ve	en	önemlisi	eğlenceli	olan	
bisikletin	İzmir’de	bir	sesi	olsun	istedik.	Bununla	beraber	
her	 ay	 “Bike	 Pedia”	 dergisiyle	 sizlerin	 evlerine	 konuk	
olmayı	hedefledik.	Umarız	sizleri	anlayan	ve	sizlerin	sesi	
olacağını	arzu	ettiğimiz	“Bike	Pedia”	dergisi	her	kesimden	
bireyleri	kucaklamayı	başarır.	

Mustafa Kemal KARA
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#hedef1000bisiklet

1200 kİşİ yOlları
KIRMIZIYA BOYADI

İzmir'de	Bike	İzmir	Grubu	üyesi	
1200	bisikletçi,	29	Ekim	Cumhuriyet	
Bayramı	etkinleri	için	kapsamında	
Üçkuyular	Vapur	İskelesi'nde	
bir	araya	geldi.	Cumhuriyet	
Bayramı'na	özel	kırmızı-beyaz	
tişört	giyen	bisikletçiler,	Mustafa	
Kemal	Sahil	Bulvarı	üzerinden	
Konak'a	ilerledi.	Bisikletçilere	
vatandaşlar	alkış	ve	kornalarla	
destek	verdi.	Konak	Saat	
Kulesi	etrafında	tur	atan	
bisikletçiler	daha	sonra	saygı	
duruşunda	bulundu,	İstiklal	
Marşı'nı	okudu.	Bike	İzmir	

bisiklet	Kulübü	Başkanı	Mustafa	Kara,	
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#hedef1000bisiklet

tüm	İzmirlilerin	29	Ekim	Cumhuriyet	
Bayramı'nı	kutladı.	Etkinliğe	babasıyla	
katılan	8	yaşındaki	Emir	Tuna	Çağlar	
da	hayli	farklı	bir	Cumhuriyet	Bayramı	
yaşadığını	söyledi.
Topluluğun	2015	yılında	kurulduğunu	
belirten	Bike	İzmir	bisiklet	Topluluğu	
Başkanı	Mustafa	Kemal	Kara,	sosyal	
medyada	10	bin	takipçileri	bulunduğunu	
belirtti.	Topluluk	olarak	milli	bayramlarda	
'Hedef	bin	bisiklet'	sloganı	ile	etkinlik	
düzenleme	kararı	aldıklarını	belirten	Kara,	
"İlk	etkinliğimizi	600'ün	üzerinde	katılımcı	
ile	19	Mayıs	Atatürk'ü	Anma	Gençlik	
ve	Spor	Bayramında	gerçekleştirdik.	29	
Ekim	için	hafta	içinde	950	kişi	başvuruda	
bulundu.	Bu	sefer	1200	bisikletçi	ile	
hedefimizi	yakaladık.	Başta	Folkart	olmak	
üzere	bize	bu	anlamlı	etkinlikte	sponsor	
olan	Nanokim	Kimya,	RMS	Danışmanlık,	
Buca	Belediyesi	ve	Ege	Teta	Firmasına	
teşekkür	ediyoruz..	Amacımız	hem	bisiklet	
sporunu	daha	geniş	kitlelere	yayarak	
sevdirmek	hem	de	topluluk	üyelerine	
güvenli	bisiklet	sürüş	tekniği	eğitimi	
vererek	kazaları	önlemek"	dedi.	b
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2016 yılında 30 

Ağustos Zafer 

Bayramı sürüşünde 

sadece 25 kişiydik. 

Niçin 1000 bisikletli 

olmayalım, sorusuyla 

başlattığımız akım 

hedefin başlangıcıydı. 

Sosyal medya 

üzerinde açtığımız 

#hedef1000bisiklet 

hashtagi, İzmir’li 

bisikletliler tarafından 

yoğun ilgi gördü ve 

29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramında 1200 

bisikletlinin katılımıyla, 

yolları kırmızıya 

boyadık. 
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29 ekİm

cumhurİyet

bayramı

bİsİklet

turuna 1200 kİşİ

uyuşmakatıldı

Türk 
milletinin en 
özel gününde, 
amaçlanan 
hedefe 
ulaşmak	
İzmir’li	
bisikletlilere	
yakıştı.	 	

#hedef1000bisiklet
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https://www.youtube.com/watch?v=gGAR1SwDTr4&t=30s

linke tıklayarak “pedallı yaşamlar” videosunu seyredebilirsiniz.



Pedallı Yaşamlar programımızın ilk 

konuğu "Burçak Dönmez"  insülin 

direncinin olduğunu öğrendiğinde, 

bizlere  bisiklet ile 

nasıl  tanıştığını anlatıyor.
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kışın nasıl GİYİNMELİ

eller Ve baş bÖlGesİ 

İyİ bİr şekİlde

kOrunmalıdır

Ayaklarınıza	
“Alüminyum	

Folyo”	
sardığınızda	

ne kadar 
başarılı	

olabileceğini	
göreceksiniz.

Soğuk	havalarda,	ayağınızı	çorabın	üstünden	
alüminyum	folyo	ile	kaplayıp	ayakkabınızı	
giydiğinizde,	ayağınızın	daha	sıcak	olacağını	
biliyor	muydunuz?

Kışın	soğuk	bir	günde	alta	termal	tayt	giymek	en	iyisidir.	
Üste,	nefes	alan	bir	uzun	kol	t-shirt	ile	su	ve	rüzgar	
geçirmez	bir	ceket	giyilebilir.	

Soğuktan	en	çok	etkilenen	bölgeler	eller	ve	ayaklardır.	
Hareketleri	kısıtlamayan	bir	eldiven	ile	ısı	yalıtımlı	
ayakkabılar	iyi	iş	görür.	Bisiklet	ayakkabısı	kullanılıyor	
ise	termal	çorap	ve	ayakkabı	kılıfı	soğuğun	etkisini	
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Alacağınız 

kışlık tayt, 

forma, rüzgarlık, 

yağmurluk ve 

ceketler sizi 

sıcak tutabilecek 

ürünler olabilir. 

azaltır.	Ayaklarınıza	“Alüminyum	
Folyo”	sardığınızda	ne	kadar	başarılı	
olabileceğini	göreceksiniz.

ALT: Kalın	ama	nefes	alabilen	giysiler	
gereklidir.	Termal	tayt	en	kullanışlısıdır.	
Çeşitli	kalınlıklarda	ve	modellerde	taytlar	
bulunur.	Bunların	içinde	askılı	taytlar	en	
rahatıdır.	Farklı	yalıtım	özelliklerinde,	
kalınlıklarda	taytların	olması	hava	
durumuna	göre	seçim	şansı	sunar.

ÜST: Nefes	alan,	su	geçirmez,	rüzgarı	ve	
yağmuru	dışarıda	tutan	giysiler	gereklidir.	
Bunun	için	uzun	kol	bir	bisiklet	tişörtü	
her	zaman	iş	görür.	Çok	soğuk	günlerde	
termal	tişört	gerekebilir.	Bunların	dışınada	

su	ve	rüzgar	geçirmez	bir	bisiklet	ceketi	
ya	da	bir	teknik	mont	gerekir.	Baş	için	
kaskın	altına	termal	bir	bere	ya	da	buff	
çok	işe	yarar.

EL ve AYAKLAR: Termal	eldiven	ve	
çoraplar	soğukta	iyi	iş	görür.	Bisiklet	
ayakkabıları	kullanıldığında	ayrıca	
ayakkabı	kılıfı	ile	de	korunmak	gerekebilir.

GÖZLÜK:	Rüzgarlı	havalarda	gözünüzü	
tozdan	ve	muhtemel	yabancı	cisimlerden	
korur.		Kışın	özellikle	siste	ve	puslu	
havada	kullanılabilecek	açık	renk	camlar	
gerekir.	Karlı	günlerde	ise	koyu	renk	bir	
cama	güneşli	günlerden	daha	çok	ihtiyaç	
duyulur.	b
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bİsİklete 
YENİ BAŞLAYANLAR 

DİKKAT!
2 Özgür AYKOL

µErsin ÇEK



İlk kullanımda 

kaslarda 

ağrı olması 

normaldir. Hiç 

kullanılmayan ya 

da az kullanılan 

farklı kaslar 

çabuk yıpranır. 
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sele acısı,

kas aĞrısı,

sırt, bOyun, 

kOl aĞrısı

ellerde aĞrı Ve

uyuşma

Tur	sonrası	evde	
yapacağınız	
istirahat	
esnasında	
bacaklarınızı	
kalp	hizanızdan	
yüksekte	
tutmanız,	vücut	
yorgunluğunuzu	
azaltacaktır.

Bisikleti	uzun	bir	
aradan	sonra	
ya	da	ilk	kez	
kullandığınızda	

bazı	şikayetleriniz	
olabilir.	Bisiklete	
yeni	başlayanların	ilk	
kullanımda	karşılaştıkları	
başlıca	şikayetler	
şunlardır:

Sele Acısı
İlk	kullanımda	popoda	
ağrı	ve	rahatsızlıklar	
normaldir.	En	az	bir	
saat	olmak	koşuluyla	
dördüncü	beşinci	turdan	
sonra	da	devam	ediyorsa	
farklı	bir	sele	seçmek	
düşünülebilir.Özellikle	
kendi	cinsiyetinize	özel	
tasarlanmış	seleleri	
kullanmanız,	bu	ağrılardan	
çabuk	kurtulmanıza	
yardımcı	olabilir.

Kas Ağrısı
Hiç	kullanılmayan	ya	
da	az	kullanılan	farklı	
kaslar	çabuk	yıpranır.	
Bisiklete	binmeden	
önce	ve	özellikle	tur	
sonunda	açma	germe	
egzersizleri	ve	ısınmak	
-	soğumak	kas	ağrılarını	
azaltacaktır.	Tur	sonunda	
evde	yapacağınız	istirahat	
esnasında	bacaklarınızı	
kalp	hizanızdan	
yüksekte	tutmanız,	vücut	
yorgunluğunuzu	da		
azaltacaktır.

Sırt, Boyun, Kollarda Ağrı
Birkaç	tur	sonra	bu	
şikayetler	azalmıyor	ya	da	
geçmiyorsa	sele	ve	gidon	
ayarları	kontrol	edilmelidir.	
Şikayetler	devam	ederse	
farklı	kadro	boyu	ve	farklı	
kadro	türü	bir	bisiklet	
ile	değişiklik	yapmak	
düşünülebilir.

Ellerde Ağrı, Uyuşma
İlk	kullanımda	elde	ağrı	
ve	küçük	uyuşmalar	
görülebilir.	Bu	şikayetler	
gidon	ayarları	ve	elcik	
ayarları	değiştirilerek	
çözümlenebilir.	Bisiklet	
üzerindeki en rahat 
konumunuza	göre	ayar	
yapılması	önem	arz	eder.

Bisikletten	düşmek	
için	üstüne	çıkmaz	
insan.	Ancak	kendinizi	
yerde	bulduğunuzda,	
nasıl	olduğunu	bile	
anlama	şansına	sahip	
olmayacağınızı	bilin.	Ağır	
yaralanan	hatta	hayatını	
kask	takmadıkları	için	
kaybedenler	oldu	ne	yazık	
ki.	Kask	takmanın	bisiklet	
kullanırken	olmazsa	
olmazlardan	biri	olduğunu	
lütfen	kabul	edin	ve	
kendinize	uygun	bir	kask	
edinin.	Ülkemizde	çok	
başarılı	bisiklet	mağazaları	
bulunuyor	ve	bu	
mağazalarda	ilgili	ürünleri	
kolaylıkla	bulabilirsiniz.b
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arabadan İndİ
BİSİKLETE BİNDİ

OtOmObİl sektÖrÜnden bİsİklete

GeÇen bİr karİyer ÖykÜsÜ

Otomobil	koltuğuna	oturmak	
yerine	bisiklete	binmeyi	tercih	
eden	Accell	Group	Genel	
Müdürü	Anıl	Şakrak’ı	Manisa’da	

bulunan	üretim	fabrikasında	ziyaret	ettik.	

Anıl bey iş yaşamı geçmişinize baktığımızda 
uzun yıllar otomotiv sektöründe görev 
aldığınızı, bisiklet sektörüne yeni adım 
attığınızı görüyoruz. Sizi sektör değişikliği 
yapmanıza iten en önemli neden nedir?
Herkesin	bana	sorduğu	halen	benim	de	
kendime	sorduğum	bir	soru	bu.	17	yıldır	
otomobil	sektörünün	içindeydim.	Artık	
kendimi	tekrar	ettiğimi	düşünürken	güzel	
bir	teklif	geldi	ve	teklifi	değerlendirip	
bisiklet	sektörüne	geçiş	yaptım.	İyi	ki	
bisiklet	sektörü	olmuş	diyorum	çünkü	
ürettiğimizi	tüketebiliyoruz.

Accell bisiklet ve Manisa’da ki tesis hakkında 
sizden bilgi alabilir miyiz?
Accell	Group	%100	halka	açık	Hollandalı	
bir	firmadır.	Avrupa’nın	en	büyüğü	
dünyanında	ilk	üç	bisiklet	üreticilerinden	
biridir.	Geçen	seneki	rakamlara	göre	
Avrupa’da	1,5	milyon	bisiklet	sattık.	

Elektrikli	bisiklet	satışında	da	en	büyük	
oyuncu	diyebilirim.	Grubun	içersinde	26	
önemli	marka	var.	(Raleigh,	Haibike,	Koga,	
Carraro,	Ghost,	Batavus	vb.)	Grup	olarak	
Avrupa	ve	Kuzey	Amerika’da	çok	aktif	
durumdayız.	Uzak	doğuda	tedarik	zincirini	
sağlayan	şirketlerimiz	var.	Türkiye’de	ise	
Bianchi	A.Ş	firmasını,	Accell	Group’un	2014	
yılında	alması	ile	Türkiye	operasyonları	
başladı.	Türkiye’de	tek	Avrupa’da	da	ise	
4	veya	5	entegre	tesisten	biridir.	Entegre	
tesisten	kasıt,	jant	ve	kadrosunu	(çelik)	
kendi	bünyesinde	üretebilen,	grafik	
tasarım	dahil	tasarım	yapabilen	ve	
kendi	boyasını	üretebilen,	müşterilerine	
bütünleşik	hizmet	verebilen	bir	tesisiz.	

Bunu	sadece	Türkiye	için	değil	İngiltere,	
Finlandiya,	Fransa,	İtalya,	İspanya,	İsviçre	
için	de	yapıyoruz.	Üretimimizin	üçte	ikisini	
ihracata	kullanıyoruz.	Daha	çok	grup	
şirketlerine	satışlarımız	var.	Hollanda’da	
Batavus,	Finlandiya’da	Nishiki,	Fransa’da	
Lapierre,	İngiltere	Raleigh	markalarını	
buna	örnek	verebilirim.	Kişiye	yönelik	de	
bisiklet	üretimlerimiz	mevcuttur.	

2 Deniz ÖLGÜN

µÖzgür AYKOL
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Accell Group olarak 
hedefleriniz nedir?
Bisiklet	Türkiye’de	çok	
yükselen	bir	trend.		
Jenerasyon	değişiyor,	
hiçbir	şey	yapmasak	bile	
kendimizi	yenilememiz	
gerekiyor.	Çünkü	
yeni	müşterilemiz	ve	
gelecekteki	müşterilerimiz	
şimdiki	müşterilerimiz	gibi	
olmayacak.	Gelecek	hız	ve	
kişiselleştirmeye	yönelik	
olacak.	Bu	git	gide	artacak.	
O	yüzden	grup	bu	konuda	
çok	ciddi	yatırımlar	yapıyor.

Organizasyonlardaki 
sponsorluklar ile bireysel 
sporcu ve kulüplere desteğe 
devam edecek misiniz?
Satış	sonrası	elimizden	
geldiğince	müşteriye	fayda	
sağlamaya	çalışıyoruz.	

Bisikleti	sevdirmeye	
yönelik	bir	çok	aktiviteye	
sponsor	oluyoruz.	Bu	
işin	yarışıda	var	sosyal	
biniciliğide	var,	sosyal	
sorumluluk	tarafıda	
var	bu	bağlamda	biz	
hepsine	destek	vermeye	
çalışıyoruz.	Sponsorluklar	
bizim	için	bundan	
sonrada	devam	edecek.	
Ancak	sponsorluklarda	
işin	maddi	boyutundan	
çok	proje	boyutuna	
bakıyoruz.	Açıkçası	proje	
bize	anlam	katmalı.	
Bu	bağlamda	süslü	
kadınlara	destek	verdik	
ama	bu	desteği	hiçbir	
yerde	dillendirmedik.	
Çok	güzel	bir	projeydi.	
Türkiye’de	bisiklet	sektörü	
gelişecekse	bu	kadınların	
bisiklete	binmesiyle	

Elektrikli 
bisiklet için 
bir zehir 
diyebilirim. 
Kullandıkça 
pedala 
bastıkça 
bu zehiri 
daha fazla 
alıyorsunuz. 
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gerçekleşecektir.	Kadınlar	
bisiklet	binerse	çocuğunu,	
kocasını,	sevgilisini	de	
bindirecektir.	Bunu	her	
katıldığım	platformda	da	
dile	getiriyorum.

Belediyelerin bisiklet 
yolu yapma konusunda 
düşünceleriniz nedir?
İzmir	Büyükşehir	bu	
konuda	yatırımlar	yapıyor	
ancak	ben	işin	kültür	
boyutundayım.	Bisiklet	
yolundan	önce	bisiklet	
kullanıcısına	karşı	olan	
yoldaki	arkadaşların	
kültürü daha önemli 
benim	için.	Bunu	nasıl	
yapabilirsiniz	derseniz;	ben		
yetkili	bir	merci	değilim	
ama	bunu	caydırıcılıkla	
da	yapabilirsiniz,	
eğitim	veya	kurslarla	
da	yapılabileceğini	
düşünüyorum.	Yolu	

paylaşmak	adına	bunlara	
uymayanlara	ciddi	cezalar	
verilebilir.	Yolu	paylaşımlı	
hale	getirdikçe	daha	çok	
insan	bisiklete	biner.	
İzmir’de	10	bin	kişiye	ayrı	
bisiklet	yolumu	yapmak	
veya	araçlarla	birlikte	
ortak	paylaşımlı	yolların	
yapılması	belediyelerin	
karar	vereceği	noktalar	
diye	düşünüyorum.

Accell Bisiklet olarak e-bike 
konusundaki yatırımlarınız 
ve düşünceleriniz nedir?
E-bike’da	Avrupa’da	önde	
gidiyoruz.	İlk	elektrikli	
dağ	bisikletini	yaratan	
firmayız.	Grup	cirosunun	
yarısı	elektrikli	bisiklet	
üzerinden	gelmektedir.	
Elektrikli	bisiklet	için	
bir	zehir	diyebilirim.	
Kullandıkça	pedala	
bastıkça	bu	zehiri	daha	

fazla	alıyorsunuz.	Çok	
keyifli	bir	zehir	bu.	İlk	
pedala	pastığınızda	e-bike	
gülümsemesi	oluyor	
yüzünüzde.	Performans	
yapan	arkadaşlar	bunu	
reddetseler	de	ilk	
kullanımdan	sonra	fikirleri	
olumlu	yönde	değişiyor.	

E-bike	bisikletlerde	de	
pedal	çeviriyorsunuz	ve	
aynı	eforu	harcıyorsunuz.	
Bunun	gelecekte	
Türkiye’de	yaygınlaşacağını	
düşünüyorum.	Öne	ve	
arkaya	takılan	elektrikli	
motorlar	gibi	değil	
hakikatten	pedal	çevirerek	
destek	aldığınız	bisikletler	
geleceğin	bisikleti	
olacaktır.	Yokuş	çıkışlarda	
bisiklet	kullancılarına	
pedal	çevirirken	büyük	
kolaylık	sağlıyor.
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baktığımızda	her	bisikletin	
ayrı	bir	tadı	ve	kullanım	
alanı	var.	Bunu	kullandıkça	
anlıyorsunuz.	

Bende	farklı	kullanımlar	
konusunda	farklı	bisiklet	
kullanma	hevesi	başladı	ve	
imkanlar	doğrultusunda	da	
8	bisiklete	kadar	ulaştım.	
Her	kıyafetle	bisiklet	
kullanıyorum.	

Takım	elbiseli	isem,	bunun	
için	paça	bandımı	takıp	
bisiklet	kullanabiliyorum.	

Alsancak’a	arabayla	
girmektense		bisikleti	
tercih	ediyorum.	Bir	kafeye	
gittiğimde	bisikletimi	
almıyorlarsa	o	kafeye	
oturmuyorum	çünkü	
bisiklet	benim	kıymetlim	
ve	gözümün	önünde	
olması	gerekli.	b

Bisiklet size ne ifade ediyor?
Bisiklet	bir	hayat	aslında	
çok	fazla	açılımları	var.	
Kendi	açımdan	konuşmam	
gerekirse	çocukluğumda	
Pinokyo	bisikletim	vardı.	
Almanya’da	yaşayan	
gurbetçilerin	yazın	
Türkiye’ye	geldiklerinde	
BMX	bisikletleri	vardı.	Biz	
onlara	imrenirdik,	onların	
BMX	ile	yaptıklarını	bizler	
Pinokyo’yla	yapmaya	
çalışırdık.	Genelde	de	
ya	maşayı	ya	da	göbeği	
kırardık.	O	zamanlar	
bisiklet	maceraydı	benim	
için	ama	şu	anda	işim	
olması	dışında	ulaşım,	
hobi	ve	sosyalleşmek	için	
kullanıyorum.

İş yaşamı dışında bisiklete 
olan ilginiz nasıldır?
Benim	şu	anda	farklı	
kullanımlar	için	8	
tane	bisikletim	var.	
Bisikletle	ilgili	çocukluk	
dönemine	ait	çok	
anım	var.	Günümüze	
baktığımızda	bizler	
çocuklarımızın	bisiklet	
kullanması	için	ne	yazık	
ki	bir	çevre	bırakmadık.	
Keşke	çocuklarımız	okula	
bisikletle	gidebilseydi.	
Türkiye’de	herkesin	bir	
bisikleti	olması	gerektiğini	
düşünüyorum.	Avrupa’ya	

Keşke 
çocuklarımız 
okula 
bisikletle 
gidebilseydi. 
Türkiye’de 
herkesin 
bir bisikleti 
olması 
gerektiğini 
düşünüyorum
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https://www.youtube.com/watch?v=6uhapumAxnY

linke tıklayarak “pedallı yaşamlar” videosunu seyredebilirsiniz.
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Pedallı Yaşamlar programımızın konuğu 

“Tanju Taşçılar”,  hayatının en güzel 

yazını 62 yaşında bisikletle yaşadı. 1,5 

yılda 12.000 km pedala basarak, 17 kilo 

verdi. Hayatındaki büyük değişimi Tanju 

Taşçılar anlatıyor. Keyifli seyirler...





BAMMMMM 
duVara ÇarPmak

2 Selim ZX



Duvara	çarpma	
diye	tabir	
edilen durum, 
az	karbonhidrat	

ile	yüksek	hızla	uzun	bir	
tur	sırasında	başınıza	
gelecek	durumdur.	Güçlü	
veya	dayanıklı	bisikletçi	
olmanız	sadece	bunu	
öteleyecektir	ama	tur	belli	
zaman	aralıklarında	besin	
takviyesi	olmadan	devam	
ettiği	takdirde	mutlaka	
başınıza	gelecektir.

Spor	ve	beslenme	
konularında	eğitim	
almadım	ancak	kendi	
tecrübelerimden	
yararlanarak	bu	yazıyı	
yazdım.	Yanlış	olabilir	
ve	başkası	benzerini	
yaptığında	zarar	görebilir,	
kesinlikle	tavsiye	
etmiyorum,	uyarımı	
yapayım.

Kişinin	vücudu,	spor	
sırasında	o	andaki	
harcadığı	efora	bağlı	
olarak	enerji	kaynakları	
bulmak	zorundadır.

Düşük	yoğunluklu	eforda	
vücudun	yağ	depoları	
yeterli	olmaktadır,	yani	
yağın	enerjiye	dönüşümü	
biraz	daha	yavaştır	ancak	
harcanan	efor	da	düşük	
olduğu	için	düşük	eforla	
saatlerce	aç	mideyle	
sürdüğüm	oldu.	Sabah	

08:00’de	sadece	bir	adet	
200	kalorilik	protein	bar	
ile	3500-4800	kalorilik	
turlara	çıkıp	akşam	
18:00’de	eve	birçok	kez	
döndüm.	Bunu	hem	yağ	
yakmak	hem	de	vücudumu	
enerji	bulmaya	eğitmek	
için	yaptım.	Bu	yaptığım	
vücut	enerji	eğitimi	
sayesinde	sonradan	
gerçekleştirdiğim	uç	
seviye	binişlerde	bir	kez	
bile	duvara	çarpmadım.

Orta	yoğunluklu	efora	
yaklaştıkça	yakılan	
yağ	yeterli	olmaz	ve	
vücut	karbonhidrat	ve	
protein	aramaya	başlar.	
Karbonhidrat	yoksa	vücut	
aynı	bir	yamyam	gibi	ya	
da	et	yiyici	bakteriler	
gibi	içten	kendi	kaslarını	
yemeye	başlar.

Bornova’dan	Kuşadası	
Davutlar’a	121	km’lik	
olan	mesafeyi	+28	km/
saat	ortalama	hızla	ya	da	
Üçkuyular’dan	Karaburun’a	
olan	97km’lik	mesafeyi	
+30	km/saat	ortalama	
hızla	tamamladığınızda	
yüksek	efor	harcadığınızı	
kabul	edebiliriz	ve	bu	uzun	
bir	süre	devam	ettiğinde	
vücudun	karbonhidrat	
depoları	bitecektir,	
ardından	kasların	ve	
yağların	yakılma	hızları	
da	yetmeyecektir	ve	

BAMMMMM!	duvara	
çarpılacaktır.		
Uzun	süre	bisiklete	
bindiğimde	en	önem	
verdiğim	konu	düşük	ve	
yüksek	glisemik	indekse	
sahip	karbonhidratlardır.	

Normal	hayatımda	en	
önem	verdiğim	besin	
türü	olan	proteini	bile	
bir	kenara	atarım.	Çünkü	
kendi	tecrübemden	
biliyorum	ki	uzun	(+100	
km	mesafe	)	ve	hızlı	(+30-
35	km/saat	ortalama	hız)	
sürüşlerde	karbonhidratın	
kesintisiz	kana	karışması	
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makarna sadece

bİsİklet Öncesİ

turlarda tÜketİlmelİ

Bu duvara 

çarpma fiziksel 

bir çarpma 

değil, uzun 

ve hızlı bir 

bisiklet sürme 

esnasında bir 

de yetersiz 

beslenme 

yapıldıysa, 

aniden bir 

an gelir ve 

bisikletçi 1 

metre daha 

sürecek veya 

yürüyecek hali 

kalmaz.

ya	da	bulunması	lazım	
yoksa	yukarıda	bahsi	
geçen	ve	bisikletçi	
arkadaşlarımla	aramızda	
“duvara	çarpmış”	tabir	
edilen	olay	gerçekleşir.	

Bu	duvara	çarpma	fiziksel	
bir	çarpma	değil,	uzun	ve	
hızlı	bir	bisiklet	sürme	
esnasında	bir	de	yetersiz	
beslenme	yapıldıysa,	
aniden	bir	an	gelir	ve	
bisikletçi	1	metre	daha	
sürecek	veya	yürüyecek	
hali kalmaz, adeta 
vücudundaki	enerji	sadece	
kalbin	atması,	nefes	

alması	ve	göz	bebeklerinin	
sağa	sola	bakabilmesi	için	
yeterlidir.	Genelde	şahit	
olduklarımda	yere	yatılır	
ve	yaşamaya	çalışılır.

Böylesi	durumla	çok	kez	
arkadaşımda	şahit	oldum	
ve	olduktan	sonra	en	
hızlı	çözüm	hemen	kan	
şekerini	gazoz,	kesme	
şeker	gibi	glisemik	indeksi	
yüksek	gıdalar	ile	hızlıca	
yükseltmektedir.	
Tabii	imkan	varsa	aynı	
zamanda	düşük	glisemik	
indeksli	bir	besin	de	
ayrı	verilirse	uzun	bir	
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süre	bu	duruma	tekrar	
düşmez.	Örneğin	kana	
6-10	dakikada	karışacak	
ve	hemen	tükenecek	bir	
şişe	gazoz	ve	yanında	
kana	yarım	saat	sonra	
karışmaya	başlayacak	
olan	ve	uzun	süre	kanda	
kalacak	olan	kuruyemiş	
vermek	gibi.	Bu	durumu	
yaşamamak	için	ben	uzun	
sürüşlerde	her	30	km’de	
bir	330	ml	meyve	suyu	
içerim,	sağlık	açısından	
çok	sağlıklı	olduğunu	
söyleyemem	ama	üst	
eforlu	sürüşlerimde	
sporculuk	anlamında	
benim	işimi	görüyor.	
Bu	durumu	yaşayan	
arkadaşlardan	bazılarını	
traktör,	römork	ve	otobüsle	

bile	eve	göndermek	
zorunda	kalmışlığımız	
oldu.

Karbonhidrat	konusunda	
eklenmesi	gereken	bir	
konu	daha	var.	Ekmekten	
kurtulmak	gerekiyor.	
Ben	sabah	kahvaltıda	
genelde	5	gram	(daha	
fazla	olmasın	çünkü	çok	
kaloriye	sahip)	serpilmiş	
zeytinyağı	ve	lor	peyniri	
ile	kuruyemiş	karışımını	
tercih	ediyorum.	Öğlen	
işyerinde	mecburen	
makarna	veya	pilav	yemek	
durumunda	kalıyorum,	
emekli	olunca	bunlardan	
da	kurtulmayı	planlıyorum.	

Makarnayı	öğünlerde	

değil	de	sadece	bisiklet	
öncesi	öğünde	kullanmak	
istiyorum.	Akşamları	ise	
karbonhidrat	alımı	için	çok	
çok	büyük	bir	salata	veya	
haşlama	sebze	yiyorum.	

Düşük	kalorili	sebzeleri	
tercih	ediyorum.	Fasulye	
ve	nohut	gibi	kalori	
bombalarını	yemiyorum.	
Salatalık,	biber,	kabak,	
kereviz,	havuç,	karnabahar,	
gibi	her	renkten	sebzeleri	
yiyorum.	Böylece	hem	
kalori	ihtiyacımı	
karşılıyorum	hem	de	
patlayacak	kadar	
doyuyorum	fakat	az	kalori	
alıyorum.	Ayrıca	alkali	
diyeti	de	yapmış	oluyorum	
ve	yanında	çok	miktarda	
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vitamin	ile	mineral	almış	
oluyorum.	

Hayatın	hiçbir	kısmında	
ekmek	yememek	lazım.	
Ekmek	sadece	ekmek	
değildir.	Sokakta	karşıdan	
biri	yürüdüğünde,	yürüyüş	
şekline	bakarak	dağlık	
arazide	mi	yoksa	düz	
ova	arazide	yaşadığını	
ayırabilirsiniz.	İşte	ekmek	
de	benzer	bir	görev	görür;	
kişinin	o	andaki,	çocukluk	
çağındaki	maddi	durumu	
veya	aile	fertlerinin	
yetişmesi	sırasındaki	
maddi	durumları	hakkında	
bir	fikir	verebilir.	Nasıl,	
özellikle	Uzak	Doğu’da	
pirinç;	dinsel	inançlara,	
yaratılış	mitlerine,	

toplumsal	ilişkilere,	
sanata,	hayallere	kısacası	
insanla	ilgili	her	şeye	
yön	verip	bir	kültürü	
biçimlendiriyorsa	Orta	
Doğu’da	ekmek	sadece	
doymak	veya	yemeğin	az	
olduğu	yerlerde	doymak	
için	kullanılan	bir	besin	
maddesi	değildir.	

Ekmek	parası,	ekmek	
aslanın	ağzında	gibi	
atasözler;	ekmek	elden	
su	gölden,	ekmek	kapısı,	
ekmek	kavgası,	ekmek	
parası	ve	ekmeğini	taştan	
çıkarmak	gibi	deyimler	
hep	işin	sosyolojik	
boyutunu	gösteriyor.
Sosyolojik	ve	psikolojik	
kısmını	bir	yana	
bırakıp	sağlık	kısmına	
odaklanalım.	

Ekmek	çoğunlukla	
karbonhidrattır	ve	
genelde	tercih	edilen	
türleri	glisemik	indeksi	
yüksek	değerdedir.	
Yani	yediğimizde	kan	
şekerimiz	birden	zıplar.	
İroni	olacak	ama	bazen	de	
bisiklet	için	bu	tür	yüksek	
glisemik	indeksli	hatta	
daha	yükseklerini	bazen	
tercih	ediyorum.	Normal	
rutin	hayatımda	sağlıklı	
yiyecekleri	tercih	ederken	
bisiklet	sporu	sırasında	bu	

kurallarım	değişiyor.	
Mesela	Üçkuyular’dan	
Urla’ya	+33-35	km/saat	
ortalama	hız	ile	gidilip	15	
dakika	mola	verdiğimizde	
o	molanın	tam	
başlangıcında	en	adi	şeker	
neyse	onu	tercih	ederim.	
Jel,	gazoz	veya	meyve	
suyu	olabilir	çünkü	çok	
çabuk	kanıma	karışacak	bir	
sıvı	gerekmektedir	yoksa	
dönüş	sırasında	yüksek	
hızda	süren	arkadaşlarıma	
yakıtsızlıktan	dolayı	
halim	kalmaz	ve	onlara	
yetişemem.		

Rutin	hayatınızda	ekmek	
alışkanlığını	kırmak	için	
öncellikle	tükettiğimiz	
ekmeği	azaltmakla	
başlayabiliriz.	

Günlük	toplam	
tüketimimizi	sadece	
sabahları	(ya	da	başka	
bir	öğün)	2	küçük	dilim	
ekmeğe	indirgersek	ve	
1-2	ay	böyle	devam	
edebilirsek	bu	duruma	
alışabiliriz.	Daha	sonra	
da	ekmekten	tamamıyla	
kurtulmak için ölçülü 
miktarda	kuruyemiş	tercih	
edilebilir.

Tekeriniz	hiç	patlamasın	
dileğiyle,	bir	sonraki	ay	
görüşmek	üzere.	b
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Bisiklet	konusunda	İzmir’de	en	
fazla	önem	veren	belediyelerden	
biri	olan	Karşıyaka	Belediyesi’ne	
konuk	olduk	ve	Karşıyaka	

Belediyesi’nin	sporu	yaşam	biçimi	
olarak	belirlemiş	başkanı	ile	bir	söyleşi	
gerçekleştirdik.

Karşıyaka, gerek kültür sanat gerekse 
spor alanında yıl içersinde düzenlenen 
organizasyonlarla en aktif beledeyilerin 
başında geliyor. Karşıyaka belediyesini 
bu kadar aktif olmaya yönelten nedenler 
nelerdir? Bu enerjinin sırrı nedir?
*Karşıyaka	birçok	niteliği	yanında,	
Türkiye’nin	ilk	“Aktif	Şehir”	unvanına	da	
sahiptir.	Uluslararası	Herkes	İçin	Spor	
Derneği	(TAFISA)	tarafından	verilen	bu	
ödülün	gerekçesi,	belediyemizin	sportif,	
kültürel	ve	sanatsal	çalışmaları	ve	
bunların	7’den	77’ye	tüm	hemşehrilerimiz	
tarafından	kabulü	ve	paylaşımıdır.	
2014’te	hemşehrilerimizin	rekor	
desteğiyle	seçildikten	sonra,	kentimizin	
potansiyelinden	ve	insan	kalitesinden	

yola	çıkarak,	önümüze	somut,	bilimden	ve	
akıldan	beslenen	hedefler	koyduk.	“Çocuk	
Kenti”,	“Kadın	Kenti”,	“Bilim	ve	Eğitim	
Kenti”,	“Engelli	Kenti”,	“Kültür	ve	Sanat	
Kenti”,	“Spor	Kenti”,	“Emek	Kenti”,	“Doğaya	
ve	Çevreye	Saygı	Kenti”	bu	hedeflerin	ana	
başlıklarını	oluşturuyordu.	Kısa	sürede	
hepsinde	büyük	ilerlemeler	kaydettik,	
kalıcı	tesislere,	proje	ve	uygulamalara	
imza	attık.	Bu	çalışmaların	
hepsi	ulusal	ve	uluslararası	
platformlarda	seçkin	ödüllerle	
onurlandırıldı	ve	her	gün	
yenileri	ekleniyor.	Birçok	yerel	
yönetime	esin	kaynağı	oluyor,	
bilgi	ve	düşünce	paylaşımıyla	
yörelerinde	benzer	çalışmalar	
için	destek	veriyoruz.	Bütün	
bu	sonuçlara,	yalnızca	proje	ve	
düşleriniz	yetmez.	Karşıyaka	
bugün,	hemşehri	ile	yerel	
yönetim	arasındaki	büyük	bir	
sinerjinin,	imecenin	ve	karşılıklı	
desteğin	hayatın	her	alanında	
hissedildiği	ve	yaşandığı	bir	
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kenttir.	Hayatı	çağdaş	ve	demokratik	
anlayışla	birlikte	kucaklıyor,	sahipleniyor	
ve	yaşama	biçimine	dönüştürüyoruz.	
Ben	yerel	yöneticiliği	rutin	belediye	
hizmetlerinin	ötesinde	görürüm.	Bir	
belediye	elbette	bu	hizmetleri	de	en	
üst	kalitede	gerçekleştirmek	zorundadır.	
Ama	bir	belediyenin	peşine	düşmesi	ve	
uğruna	her	şeyi	yapması	gereken	şey,	
yöresindeki	insan	ve	yaşam	kalitesine	
her	alanda	hizmet	olmalıdır.	Sosyal	
Belediyecilik	anlayışımızla	önümüzdeki	
hedefleri	harmanlayıp,	iyi	bir	ekip	ve	
hemşehrilerimizle	kesintisiz	bir	iletişim	
ortamı	yarattığımız	için,	yürüyüşümüzün	
hızı	ve	coşkusu	Karşıyaka	için	
doğallaşmış	durumdadır.	Bizim	çıtamız,	
yalnızca	hemşehrilerimiz	için	çalışmak	
değil,	bu	duruşun	Türkiye	için	model	
oluşturması,	güç	ve	cesaret	vermesi	
noktasındadır.	Kendim,	çocuklarım,	
ailem,	yaşlılarım,	evim,	kısaca	kişisel	
dünyam	için	ne	istiyorsam,	hepsini	
Karşıyaka,	hemşehrilerim	ve	ülkem	için	
de	istiyorum.	Eğer	bir	enerji	kaynağı	ve	
nedeni	istiyorsanız,	sanıyorum	o	işte	bu	
düşüncelerden	besleniyor	ve	hayatta	

karşılık	buluyor.	“Biz	büyük	bir	aileyiz”	
dememiz,	“Karşıyaka	Belediyesi,	kentin	
en	büyük	demokratik	kitle	örgütüdür”	
iddiamız	ve	“Karşıyaka’dan	hep	güzel	
haberler	alacaksınız”	sözümüz,	bu	
nedenle	kâğıt	üstünde	kalmıyor	ve	
güzel	işlerle	toplumsal	bir	şenliğe	
dönüşüyor.	Karşıyaka’ya	geldiğinizde	bu	
gerçeği	sokaklarımızdan	parklarımıza,	
kültür	merkezlerimizden	kurslarımıza,	
semt	merkezlerimizden	bilim	ve	eğitim	
tesislerimize,	pazar	yerlerimizden	spor	
salonlarımıza	doyasıya	yaşarsınız.	
Karşıyaka’nın	farkı	işte	buradan	
kaynaklanıyor.	

17 Eylül 2017 tarihinde düzenlediğiniz 
“Karşıyaka Bisiklet Şenliği” ile her yaştan 
bisiklet tutkunlarını bir araya getirdiniz. 
Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak adına 
belediye olarak da büyük katkı sağladınız. 
Organizasyon ile ilgili görüşleriniz nasıldır?
Bisiklet,	araç	gereç	ve	kullanım	
hedefleriyle	başlı	başına	bir	yaşam	
kültürü	ve	felsefesidir.	Bu	amaçla	
oluşturduğumuz	Karşıyaka	Bisiklet	
Platformu	ile	ortaklaşa	düzenlediğimiz	
şenlik,	her	yaştan	bisiklet	tutkunlarını	
bir	araya	getirdi.	Amatör	ve	profesyonel	
dallardan	yüzlerce	sporcu,	değişik	
yarışmalarda	bisiklet	sporuna	dair	
becerilerini	sergiledi.	Bostanlı	Rekreasyon	
Alanından	Karagöl	dağ	yollarına	kadar	
uzanan	geniş	bir	coğrafyada,	hep	
birlikte	bir	yandan	eğlendik,	bir	yandan	
bisiklet-sağlık-spor	ve	kent	kültürü	
adına	farkındalık	yarattık.	Kentleşmenin	
pek	da	sağlıklı	başlayıp	ilerlemediği	ve	
birçok	sorunu	biriktirdiği	bir	ülkemiz	var.	
Karbon	izlerimiz	gittikçe	artıyor.	Trafik	
derdimizi	anlatmaya	gerek	bile	yok.	
Bütün	bunlar	gündelik	davranışlarımızı,	
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sağlığımızı,	insan	ilişkilerimizi	ve	
elbette	doğamızı	ve	çevremizi	derinden	
etkiliyor.	Bisiklet	Şenliği	gibi	etkinliklerle	
hem	bu	sorunların	çözümüne	dair	
ortak	bir	duyarlıkta	buluşuyor,	hem	de	
çocuklarımıza	ve	gençlerimize	örnek	
oluyoruz.	Karşıyaka’nın	özgürlük	ve	
yaşama	saygı	potansiyelini	benzeri	
etkinliklerle	göstermeye	ve	örnek	olmaya	
devam	edeceğiz.

Karşıyaka’nın konumu itibarı 
ile bisiklet kullanımını 
teşvik ediyor. Bisiklet 
kullanımına olan ilgi 
de artarak devam 
ediyor. Bundan 
sonra belediye 
olarak daha 
çok insanı 
bisikletle 
buluşturma 
planlarınız 
nelerdir?
Karşıyaka	
coğrafya	ve	iklim	
olanaklarıyla	da	
gerçek	bir	incidir.	İki	
adımda	denizin	mavisine,	
beş	adımda	dağların	yeşiline	
ulaşabilirsiniz.	Karşıyaka	Belediyesi	
olarak,	doğanın	armağanlarını	yüksek	ve	
kaliteli	bir	yaşam	için	değerlendirmek	
ve	hemşehrilerimizin	hizmetine	sunmak	
öncelikli	hedeflerimizin	başında	gelir.	
Birçok	tesisimiz,	bugün	bu	amaçla	yoğun	
katılımlı	çalışmalar	içindedir.	Bisiklet	
özelinde	söyleyecek	olursak,	isterseniz	
uzun	sahil	şeridimizde	gezinti	amacıyla	
huzur	ve	konfor	içinde	dolaşabilir,	
dilerseniz	dağlarımızın	kokusunu	
içine	çekerek	unutulmaz	serüvenler	

yaşayıp,	“extrem”	olarak	nitelendirilen	
dallarla	tanışarak,	bisiklet	dünyanızı	
genişletebilirsiniz.	Mola	yerlerimiz,	her	
ihtiyaca	ve	bütçeye	uygun	tesislerimiz,	
sağlıktan	güvenliğe	önlemlerimiz,	
Karşıyaka’mızı	bisiklet	tutkunları	için	
de	özel	bir	yer	haline	getirmektedir.	
Bunlara	yenilerini	eklemeyi	sürdüreceğiz.	
Bisikletçiler	arasında	yaygın	bir	iletişim	
ağı	oluşturmak	istiyoruz.	Sağlıklı	kentler,	
sağlıklı	bireylerden	oluşur.	Bu	konuda	

bilimden	eğlenceye,	şenliklerden	
yarışmalara	uzanan	geniş	

bir	eylem	planımız	
var.	En	güzeli	de,	
hemşehrilerimizin	
ve	bu	amaçla	
Karşıyaka’ya	gelen	
konuklarımızın	
giderek	çoğalması	
ve	mutluluklarını	
bizimle	
paylaşmasıdır.	

İzmir kendi sınırları 
içinde kalan bisiklet 

yolları ile Avrupa Bisiklet 
Yolları Ağı’na (eurovelo) dahil 

edilen Türkiye’de ilk şehir oldu. 
Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bugün	İzmir’de	neredeyse	Sasalı	
Doğal	Yaşam	parkından	pedal	basarak,	
Karaburun’a	kadar	bisiklet	sürebilirsiniz.	
Büyükşehir	Belediyemizin	bu	amaçla	
gerçekleştirdiği	çalışmalar	her	türlü	
takdiri	ve	alkışı	hak	ediyor.	BİSİM	
uygulaması,	kent	içi	bisiklet	yollarının	
her	geçen	gün	biraz	daha	geliştirilmesi,	
köylere	kadar	uzanan	heyecan	verici	
parkurlar,	İzmir’i	“bisiklet	kenti”	düzeyine	
taşımış	durumda.	Eurovelo’ya	ülkemizden	
katılan	ilk	kent	olmamız,	bu	çabaların	
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doğal	bir	sonucudur.	Bir	bisiklet	tutkunu	
olarak,	vardığımız	noktadan	sevinç	
duyuyor,	teşekkür	ediyorum.	Karşıyaka’nın	
bu	çabaların	en	önemli	adresi	olması	ise,	
apayrı	bir	onur	gerekçesidir.

Sporla iç içe olan bir başkansınız. Bisiklete 
olan ilginiz nasıldır?
Sporu,	profesyonel	futbolculuk	geçmişim	
de	dâhil	olmak	üzere,	bir	yaşam	biçimi	
olarak	görüyorum.	Bugün	Karşıyaka’nın	
sporda	büyük	atılımlar	yapmasında,	
bu	anlayışın	büyük	payı	vardır.	Bisiklet	
çocukluğumdan	bu	yana	vazgeçilemez	
tutkulardandır.	Son	zamanlarda	motosiklet	
de	eklenmiş	durumda.	Fırsat	buldukça,	
makam	otomobili	yerine	bisikletimi	
ya	da	motosikletimi	tercih	ederim.	Bu	
bana	hem	hareket	özgürlüğü,	hem	
de	hemşehrilerimle	dolaysız	iletişim	
kurma	olanağı	veriyor.	Ailecek	bisiklete	
düşkünüzdür	ve	birlikte	uzun	gezilere	
çıkarız.

Bisikletle ilgili aklınızda kalan ilginç bir 
anınız varsa alabilir miyiz?
Bisiklete	tek	başınıza	binersiniz	ama	
yol	boyunca	çoğalırsınız.	Bunu	her	
bisiklet	yolculuğumda	yaşarım.	Belediye	
başkanlarını	bisiklet	üstünde	görmek,	
hemşehrilerim	için	artık	doğal	bir	
fotoğrafa	dönüştü.	Elbette	sayısız	anılar	
da	biriktiriyorum.	En	güzeli,	çocukların	ve	
gençlerin	selam	vermeleri,	bisikletlerini	
kapıp	bana	eşlik	etmeleridir.	Onlarla	
bugüne	ve	yarına	dair	pek	çok	şey	
konuşur,	eleştiri	ve	düşüncelerini	dinler,	
düşlerime	düşler	eklerim.	Bisikletin	
sağladığı	özgürlük,	güzergâh	boyunca	
belediyemizin	yaptığı	işleri	yerinde	
görmemi,	denetlememi	ve	gördüğüm	
olumsuzluklara	anında	müdahale	etmemi	

kolaylaştırıyor.	Oralarda	çalışan	emekçi	
arkadaşlarımın	verdiği	bir	bardak	çayın	ve	
paylaştıkları	gevreğin	yerini	ise	hiçbir	şey	
tutamaz.	

Yeni yılla ilgili mesajınızı alabilir miyiz?
Dünya	ve	ülke	olarak,	pek	de	sevinç	
duyulacak	bir	süreçten	geçmiyoruz.	Ama	
Çetin	Altan’ın	dediği	gibi,	enseyi	karatma	
hakkımız	da	lüksümüz	de	yok.	Bütün	
sorunları	çözmeye	yetecek	müthiş	bir	
mirasın	çocuklarıyız.	Gazi	Mustafa	Kemal	
Atatürk	gibi	önderi	ve	Başöğretmeni	
olan,	kurtuluşu	ve	kuruluşu	başaran	bir	
ülke,	asla	karamsar	ve	umutsuz	olamaz.	
Çağdaşlığımızı,	laik	ve	modern	yaşam	
biçimimizi,	bilime,	eğitime	ve	sanata	olan	
bağlılığımızı,	hukuka	ve	adalete	olan	
inancımızı,	doğanın	ve	tarihin	en	güzel	
armağanı	olan	ülkemizin	zenginliğini	
ve	onurunu	titizlikle	korumamız	
gerekmektedir.	Biz	bugünleri	yaşayalım,	
özgür	ve	bağımsız	bir	ülkenin	çocukları	
olalım	diye,	canlarını	seve	seve	vermiş	
atalarımız,	şehitlerimiz	ve	birbirinden	
değerli	insanlarımız,	bizden	vefa,	saygı,	
cesaret	ve	çalışkanlık	bekliyor.	Bu	
düşüncelerle,	yeryüzüne,	ülkemize	ve	
bütün	insanlığa	barış,	kardeşlik,	hoşgörü,	
eşitlik,	savaşsız	ve	sömürüsüz	bir	yaşam	
diliyorum.	Mutlaka	ve	birlikte	başaracağız.	
Yeni	yıl,	hepimize	kutlu	ve	mutlu	olsun.	b
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İzmir’de	bisiklet	kullanırken	hafif	ticari	aracın	çarpması	sonucu	
yaşamını	yitiren	17	yaşındaki	Eray	Köseler	için	kazanın	yaşandığı	
yere	anıt	yapıldı.
İzmir’de	24	Mayıs	2018’de	lise	öğrencileri	Eray	Köseler,	Remzi	
Batu	Karabulut	ve	Mustafa	Can	Yağcı,	Güzelbahçe’ye	bisikletle	
gezmeye	gitti.	Bir	kafede	oturduktan	sonra	evlerine	dönüşe	
geçen	arkadaşlardan	Yağcı,	otobüsle	gitmeye	karar	verdi,	Köseler	
ve	Batu	ise	bisikletle	devam	etti.
Kazadan	kısa	süre	önce	Bike	İzmir	Bisiklet	Kulübüne	katılan	2	
arkadaşa,	Narlıdere	ilçesi	Mithatpaşa	Caddesi’nde	Berkcan	Dikme	
idaresindeki	35	F	6229	plakalı	hafif	ticari	araç	çarptı.
Kazada	Köseler	ve	sürücü	Dikme	hayatını	kaybederken,	diğer	
bisikletçi	Karabulut	ise	yaralandı.
Baba	Ertuğrul	Köseler,	oğlunun	ölümüne	dikkati	çekmek	
amacıyla	kazanın	olduğu	yerdeki	ağaca	astığı	bisikletin	
çalınmasına	çok	üzüldü.
Makina	mühendisi	olan	baba,	oğlunun	vefatının	52.	gününde	
atölyesinde	onun	bisikletiyle	aynı	boyutlarda	ve	üzerinde	ismi	
yazılı	sacdan	maket	bisiklet	yapıp	olayın	yaşandığı	yere	astı.

Köseler’in	bisiklet	kullandığı	Bike	İzmir	Bisiklet	Kulübü	üyeleri,	
Eray’ın	hayatını	kaybettiği	noktaya	hem	onun	hem	de	bisiklet	
kazalarında	hayatını	kaybeden	bisikletçiler	için	bir	anıtın	
yapılması	amacıyla	İzmir	Büyükşehir	Belediyesi	yetkilileri	ile	

Eray Köseler 
zeka küpü 

çözmeyi 
seviyor, pilot 

olmayı istiyor 
ve bisikletle 

yeni 
yerler 

keşfetmeyi 
arzuluyordu. 

Bu düşüncelerle 
yola çıkılan 

tasarım kaza 
yerinde can 

buldu.
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görüşme	sağladı.	Bike	İzmir	kurucu	başkanı	
Mustafa	Kemal	Kara	ve	Eray	Köselerin	babası	
Ertuğrul	Köseler	ile	bir	araya	gelen	belediye	
yetkilileri	2	ay	önce	kazanın	yaşandığı	alana	
bir	anıt	yapma	karar	aldı.
Eray	ile	yollarda	hayatını	kaybetmiş	
bisikletliler	anısına	yapılan	yaklaşık	2,5	metre	
uzunluğundaki	anıtın	açılış	törenine	Köseler’in	
ailesi	ve	kentteki	bisiklet	kulüplerinin	üyeleri	
katıldı.
Üçkuyular	Vapur	İskelesi	önünde	toplanan	çok	

sayıda	bisikletli,	kazanın	yaşandığı	Narlıdere	
ilçesine	kadar	pedal	çevirdi.
İzmir’li	bisikletliler	Büyükşehir	Belediyesinin	
Köseler’in	anısına	yaptırdığı	anıta	karanfil	
bıraktı.	Törene	katılan	70	yaşındaki	Sebahat	
Köseler,	torunu	adına	yaptırılan	anıta	karanfil	
koyarken	gözyaşlarına	hakim	olmadı.
“Oğlum	artık	bu	anıtta	yaşayacak”
Ertuğrul	Köseler,		yaptığı	açıklamada,	kazanın	
üzerinden	7	ay	geçmesine	rağmen	oğlunun	
yokluğuna	hala	alışmadığını	söyledi.
Bike	İzmir	Bisiklet	Kulübü	Kurucusu	Mustafa	
Kemal	Kara	da	bisiklet	kullanan	insanlar	
olarak	kazalarda	arkadaşlarını	kaybetmek	
istemediklerini	dile	getirdi.
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Anıtın	Eray’ın	yaşamından	kesitleri	
içerdiğini	aktaran	Kara,	“Bisikletle	kendinizi	
özgür	hissedersiniz,	bu	yüzden	özellikle	
şehirlerde	sıkışıp	kalmış	insanların	
yaşamlarında	vazgeçilmez	bir	unsurdur.	
Hayatımıza	kattıklarının	yanısıra	bisiklet	
ile	sürdürülebilir	ulaşım	
ve	yaşanacak	
şehirler	yaratmak	
istiyoruz,	çünkü	
hem	ekonomik,	hem	
sağlıklı	hem	de	zaman	
kazandırıyor.	Bisikletle	
yol	almak,	doğanın	
arasına	karışmak,	
ona	zarar	vermeden,	

onunla	nefes	almaktır,	aynı	zamanda	da	çok	
eğlencelidir.
Eray	kardeşimiz	de	bizim	hislerimizi	paylaşmış	
ve	Bike	İzmir	Bisiklet	Topluluğu	ile	bisiklet	
sürmeye	başlamıştı,	ancak	24	Mayıs’ta	elim	
bir	trafik	kazası	onu	aramızdan	aldı.	Daha	
önce	bu	noktaya	3	kere	etkinlik	yapmış	ve	
Eray’ı	anmıştık.	Son	yaptığımız	etkinlikte	bir	
hayalimizden	bahsetmiştik,	hayalimiz	tam	
da	bu	noktaya	Eray	ve	Eray	gibi	hayatını	
kaybetmiş	bisikletliler	anısına	bir	anıt	
yapmaktı.	Bunun	peşinden	gerekli	temaslarda	
bulunduk	ve	“Kendi	imkanlarımızla	bir	anıt	
yapabilir	miyiz?”	teklifi	ile	İzmir	Büyükşehir	
Belediyesi’ne	gittik,	Ulaşım	Daire	Başkanı	Sn.	
Mert	Yaygel	ise	“Bu	anıtı	biz	yapalım”	dedi	ve	
yapılmasını	sağladı.	Başta	kendilerine	olmak	
üzere	anıtın	oluşmasında	emeği	geçen	tüm	
birim	ve	kişilere	sağladıkları	destek	ve	imkan	
için	teşekkür	ediyoruz.	Hayalini	kurduğumuz	
anıt,	tabi	ki	Eray’ın	hayalleri	üzerine	idi.	Eray,	
Zeka	küpü	çözmeyi	seviyor,	pilot	olmayı	istiyor	
ve	bisikletle	yeni	yerler	keşfetmeyi	arzuluyordu.	
Bu	düşüncelerle	yola	çıktığımız	tasarım,	bugün	
burada	can	buldu.	Bu	vesile	ile	diliyoruz	ki,	
bundan	sonra	başka	bisikletliler	yaşamlarından	
olmasın.		Araç	sürücüleri	bisikletlileri	farketsin,	
onlarla	yolu	paylaşsın	ve	modern	İzmir	bir	
bisiklet	kenti	olsun”	şeklinde	konuştu.	b

Eray	Köseler	(sağda)	ve	
kazada	yanında	olan	
arkadaşı	Remzi	Batu	

Karabulut	(solda).
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https://www.youtube.com/watch?v=vWIIomkq7nc&t=21s

linke tıklayarak “pedallı yaşamlar” videosunu seyredebilirsiniz.



OCAK ‘19  •  bikepedia  •  39

Pedallı Yaşamlar programımızın bu hafta 
ki konuğu “Ozan ve Nurhan Özdaş” çifti 

bizlerle. Bisikletin hayatlarını nasıl değiştirdiğini 
anlatıyorlar. Hele ki ilk bisiklet tecrübeleri 

oldukça ilginç. Bisikletçiler arasında büyük bir 
tartışma konusudur E-Bike. Nurhan hayatına 

E-Bike girdikten sonraki tecrübelerini anlatıyor. 
Öncelikleri hayattan keyif almak olan çiftin, 

harika bir bisiklet öyküsü var.
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BİSİKLET
BANA
hayat
Verdİ

İzmir'de	7	yıl	devam	eden	tedavinin	
ardından	kanseri	yenmeyi	başaran	47	
yaşındaki	Atilla	Ceylan,	hastalığının	
başında	yaşadığı	duygusal	
çöküntüyü	de	oğlunun	önerisiyle	
başladığı	bisiklet	sporuyla	atlattı.	
Astsubay	olarak	görev	yaptığı	Türk	
Silahlı	Kuvvetlerinden	2011'de	
pankreas	kanseri	teşhisi	konulunca	
emekli	olan	iki	çocuk	babası	
Ceylan,	ameliyatın	ardından	bir	
süre	kemoterapi	ve	radyoterapi	
tedavisi	gördü.	Yaklaşık	7	yıl	
devam	eden	tedavi	sürecinde	
zor	günler	geçiren,	dönem	
dönem	duygusal	çöküntü	
içerisine	giren	ve	zamanının	
büyük	bölümünü	de	odasında	
geçiren	Ceylan,	23	yaşındaki	
oğlu	Ömer	Ceylan'ın	bisiklete	
binme	önerisine	ilk	zamanlar	
sıcak	bakmasa	da	doktorunun	

da	onayıyla	bu	spora	başlamaya	
karar	verdi.	Sporun	vücuduna	iyi	
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geldiğini	ve	sosyalleştiğini	fark	eden	Ceylan,	
iki	sene	önce	iki	oğluyla	Bike	İzmir	Bisiklet	
Topluluğuna	üye	oldu.	Bisiklete	binmesiyle	
hayatı	değişmeye	başlayan	ve	yeni	arkadaş	
çevresi	edinen	Ceylan,	Ege	Üniversitesi	Ziraat	
Fakültesi	Tarım	Makinaları	ve	Teknoloji	
Mühendisliği	Bölümünü	bu	yıl	bitirdi.	

"YENİ	ARKADAŞLARLA	
TANIŞTIM,	DOĞAYLA	BULUŞTUM"
Atilla	Ceylan,	oğlunun	önerisiyle	bisiklete	
bindiği	ilk	günü	hala	unutamadığını	
söyledi.	Pankreas	kanseri	ameliyatı	
geçirenlerin	yemek	sorunu	yaşadığını	dile	
getiren	Ceylan,	şöyle	konuştu:	"Bisiklete	
bindikçe	yavaş	yavaş	kilo	aldım.	Spor	
yaptıkça	eski	halimi	aldım.	Bisiklet	
bana	hayat	verdi.	Baktım	çok	keyifli	
sağlığıma	pozitif	katkıları	var	sürüş	
mesafeleri	arttırdım.	Katıldığım	toplu	
sürüşler	sayesinde	yeni	arkadaşlarla	
tanıştım,	doğayla	buluştum.	Bu	durum	
hastalığın	tedavi	sürecinde	bana	
pozitif	etki	yaptı.	Kanserle	mücadele	
ederken	hayata	küsmeyip	bir	sporla	
uğraşmanın	önemini	yaşayarak	
gördüm."	Ceylan,	rutin	kontrollerinin	
devam	ettiğini	ancak	vücudunda	kansere	
ilişkin	hiçbir	ibareye	rastlanmadığını	
vurguladı.	Ameliyatı	gerçekleştiren	
Prof.	Dr.	İsmail	Hamzaoğlu	ise	
kanser	hastalarının	tedavisi	sonrası	
rehabilitasyonun	en	az	kanser	tedavisi	
kadar	önemli	olduğuna	işaret	etti.	
Yaşam	kalitesi	ve	huzur	düzeyindeki	
yükselişin	hastalığın	seyrine	
olumlu	yansıdığını	vurgulayan	
Hamzaoğlu,	"Atilla	Bey'in	
bisiklet	kullanıp	egzersiz	
yapması	ve	sosyal	bir	gruba	
katılması	kendisine	olumlu	
bir	süreç	sağladı.	Bağışıklık	
sistemini	güçlendirdi.	Yaptığımız	
tetkiklerde	hastamızın	tamamen	

kanser	hastalığının	etkilerinden	kurtulduğunu	
söyleyebilirim"	dedi.	Bike	İzmir	Bisiklet	
Kulübü	Başkanı	Mustafa	Kara	ise	Ceylan'ın,	
kanser	tedavisinin	ardından	bisiklete	binme	
kararı	 almasının	kendisini	çok	

heyecanlandırdığını,	
onun	yaşam	hikayesini	
duyan	birçok	hastanın	
sürüşlere	katılmaya	
başladığını	sözlerine	
ekledi.	b

7 yıllık tedavi 
döneminin 

ardından 
hastalığı yenen 

Ceylan, oğlunun 
önerisiyle 
başladığı 

bisiklet sporuyla 
iyileşme sürecine 

destek sağladI



Asla daha kolay hale gelmez, 
sadece sen daha hızlı gidersin.
Greg LeMond







Glisemik indeks, 

karbonhidratların 

kandaki şeker 

düzeyinin 

yükselmesine 

etkisini gösteren 

sayısal değerdir.

Kilo	vermek,	zayıflamak	için	
spor	yapan,	bisiklete	binenlerin	
süreci	çoğunlukla	kilo	alarak	
sonlandırmalarının	nedeninin	

yanlış	beslenme	olduğunu	biliyor	
muydunuz	?

Basit ve Kompleks Karbonhidratlar
Bisikletin	yakıtı	etkinlik	öncesinde	yenilen	
besinlerdir.	Çoğunlukla	temel	enerji	
olarak	kabul	gören	karbonhidratlar	basit	
ve	kompleks	karbonhidratlar	olarak	ikiye	
ayrılır.	Basit	karbonhidratlar	glisemik	
indeksi	yüksek,	kompleks	karbonhidratlar	
düşük	besinlerdir.	Sporcular,	bisikletçiler	
(aslında	herkes)	glisemik	indeksi	düşük,	
kompleks	karbonhidratlarla	beslenmelidir.
Basit	karbonhidratlar,	glisemik	indeksi	
yüksek	besinler,	beyaz	şeker	örneğinde	

BİSİKLET İLE 
ZayıFlama

Basit	karbonhidratlar,	glisemik	
indeksi	yüksek	besinler,	beyaz	
şeker	örneğinde	olduğu	gibi	
hızla	sindirilip	kana	geçer,	kan	
şekerini,	insülin	düzeyini	hızla	
yükseltir	ve	hızlı	açlığa	neden	
olurlar.

bİsİkletİn yakıtı

Öncesİnde yedİklerİnİZdİr
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olduğu	gibi	hızla	sindirilip	
kana	geçer,	kan	şekerini,	
insülin	düzeyini	hızla	
yükseltir	ve	hızlı	açlığa	
neden	olurlar.	Kan	
şekerindeki	ani	yükselme	
glukozun	bedende	yağ	
olarak	depolanmasına,	
pankreasın	aşırı	
çalışmasına,	insülin	
düzeyinin	yükselmesine	
neden	olur.	

Bu	durum	genetiği	
yatkın	olan	kişilerde	
zamanla	diabetin	(şeker	
hastalığının)	ortaya	
çıkmasına,	çeşitli	kalp	

damar	hastalıklarına	da	
yol	açabilir.
Glisemik İndeks Değerleri
Glisemik	indeks	
değerlerine	göre	
(bisikletçilerin	çok	
tükettiği	bazı	örnek)	
besinlerin	sınıflaması:

Düşük	Gİ	(55	ve	altı):	
kepek,	çavdar,	tam	buğday	
vb	tahıl	ekmeği,	makarna,	
bulgur,	baklagiller,	çoğu	
meyve,	yeşil	sebzeler,	
tahin-pekmez,	kuru	
yemişler

Orta	düzey	Gİ	(56-69):	

dondurma,	muz,	üzüm,	
kuru	üzüm,	bal,	kola
Yüksek	Gİ	(70	ve	üstü):	
beyaz	ekmek,	bisküvi	ve	
krakerler,	pirinç,	patates,	
karpuz,	işlenmiş	meyve	
suları,	bira

Diyet, Kilo Verme
Kilo	vermek,	zayıflamak	
için	spor	yapan,	bisiklete	
binenlerin	süreci	
çoğunlukla	kilo	alarak	
sonlandırmalarının	
nedeni	yanlış	
beslenmeleridir.	Özellikle	
basit	karbonhidrat	ve	
yüksek	glisemik	indeksli	
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Glİsemİk İndeksİ 

dÜşÜk Olan

besİnler

tercİh edİlmelİ

Düşük Gİ (<55) 
kepek,	çavdar,	tam	
buğday	vb	tahıl	
ekmeği,	makarna,	
bulgur,	baklagiller,	
çoğu	meyve,	yeşil	
sebzeler,	tahin-
pekmez,	kuru	
yemişler

Orta Gİ (56-69) 
dondurma,	muz,	
üzüm, kuru üzüm, 
bal,	kola

Yüksek Gİ (70+) 
beyaz	ekmek,	
bisküvi	ve	
krakerler,	pirinç,	
patates,	karpuz,	
işlenmiş	meyve	
suları,	bira

yiyeceklerle	beslendikleri	
için	sık	acıkırlar.	Bu	
kişilerin	bisiklet	turları	ve	
gezilerinde	molalarda	en	
sık	tükettikleri	besinlerin	
krakerler,	cipsler,	meyve	
suları,	çikolata,	şekerleme	
olduğu	bilinir.	Spora	yeni	
başlayanlar	nabız	ve	
solunumları	hızlandığında,	
biraz	da	ter	döktüklerinde	
çok	enerji	harcadıklarını	
düşünürler.	

Basit	karbonhidratlarla	
beslendikleri	için,	
temel	enerji	kaynakları,	
kaslardaki	glikojen	hızlı	
tükenmiş	ve	gerçekten	
acıkmışlardır.	Bu	yüzden	
molada	ve	etkinlik	
sonrası	beslenmede	
kendilerini	yine	bu	
basit	karbonhidratlarla	
ödüllendirirler.	Sonuç	
kaçınılmaz	olarak	

harcanan	kalorilerin	
fazlasıyla	geri	alınması,	
verilmesi	amaçlanan	
kilolar	bir	yana	yenilerin	
alınması	olur.	

Hemen	hemen	bütün	
bisiklet	gruplarında	“her	
gün	şu	kadar	km	pedal	
basıyorum	ama	bu	göbek	
bir	türlü	erimiyor”	diyoloğu	
hiç	eksik	olmaz.	Biz	
genellikle	bu	tür	turlara,	
yemek	arası	bisiklet	turu	
olarak	nitelendirebiliriz.

Sonuç	olarak	glisemik	
indeksi	yüksek	besinlerden	
kesinlikle	uzak	durulmalı,	
düşük	olanlar	tercih	
edilmelidir.	Belki	de	daha	
köktenci	bir	çözüm	daha	
çok	süt	ürünleri,	et	ve	
et	ürünleri	gibi	protein	
temelli	bir	beslenme	de	
olabilir.	b
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PEDALLAR

NEREYE?
2 Utku Ilgaz SÜMER

µTanju TAŞÇILAR



Bir	cumartesi	
günü	sabahı	
04:50’de	dinç	bir	
şekilde	uyandım.	

Uykumu	almıştım.	Sırada	
mutfaktan	kahvemi	alıp	
odamdaki	kanepede	
kahve	bitene	kadar	
hayatı	sorgulamak	
vardı.	Bu	kadar	erken	
başlanılan	bir	günün	böyle	
gitmeyeceğini	anlayınca	
bisikletimi	alıp	hiçbir	
şey	unutmadığımdan	
da	emin	olup	evden	
çıktım.	Ama	önemli	bir	
şey	unutmuştum:	Nereye	
gideceğimi	düşünmeyi.

Tek	başıma	olduğum	
için	de	tırmanış	yapmayı	
düşündüm	önce.	Gidonu	
Kayadibi’ne	çevirdim.	
Bornova	merkeze	
yaklaşınca	çantamda	kitap	
taşıdığımı	hatırladım	ve	
Çiçekliköy’e	gidip	bir	çam	
dibinde	kitap	okumaya	
karar	verdim.	Vites	
düşürmeden	çıkınca	hem	
ter	atacak	kadar	bir	spor	
yapmış	oluyorum	oradaki	
kent	ormanına	giderken	
hem	de	kuş	cıvıltısı	
dışında	ses	olmayan	
harika	bir	kitap	okuma	
yerine	varmış	oluyorum.	

Sabuncubeli	
denilen	ve	
Çiçekliköy’e	giden	yolda	
bir	benzinlik	var.	Oranın	
marketini	seviyorum	çünkü	
sevdiğim	sandviçlerden	
satıyor.	Sabah	yine	klasik	
bir	fincan	koyu	kahve	içip	
çıkmıştım.	Kahvaltı	etmek	
için	girdim.	

O	esnada	saat	
06:40’tı	henüz.	İyi		
günümdeydim,	erken	
kalkmış	ve	kahvaltı	
etmiştim.	Tek	başıma	
olmam	konusu	dışında	
hava	dahil	her	şey	
güzeldi.	Benzinlikte	
biraz	harita	araştırması	
sonucu	Manisa	merkeze	
uğramadan	Emiralem	
üzerinden	Menemen’e	
gitmeye	karar	verdim.	
Daha	önce	gitmediğim	
bir	yoldu.	Sırf	bu	nedenle	
bile	gidilir	dedim.	
Yama	setim	ve	fotoğraf	
makinemi	kontrol	ettim.	
Burnuma	hikaye	kokusu	
geldi	o	an	ve	o	kokunun	
izini	sürmeye	başladım.

utku ılGaZ sÜmer İle

Pedallar ÇİÇeklİkÖy’e dÖndÜ
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Yolda	Bornova’dan	
Çiçekliköy	ayrımına	kadar	
devamlı	bir	yokuş	var.	O	
ayrımı	geçtikten	sonra	
bir	iniş	var	ve	hemen	
sonra	tekrar	başlayan	
ve	Jandarma’nın	olduğu	
yere	kadar	devam	eden	
bir	yokuş	var.	Sonrası	
Manisa’ya	kadar	iniş.	
Jandarma’yı	geçince	
bisiklet	birden	hızlanıyor,	
yol	daralıyor	ve	dönüşler	
başlıyor.	Aynı	zamandan	
yoğun	bir	trafik	de	olduğu	
için	korkutucu	olabiliyor.
Bunları	yazarken	bisiklet	
hayatımı	sorguladım.	Ama	
adrenalin	devreye	girince	
işler	değişiyor.

Manisa’da	gezilecek	
çok	yer	var	aklımda.	
Ancak	yapacağım	turun	
yarım	günlük	bir	tur	
olmasını	istediğim	için	
es	geçiyorum.	Menemen	
tabelasını	takip	edip	
Muradiye’ye	kadar	ne	
yolda	ne	de	çevrede	dikkat	
çeken	bir	şey	bulamadan	
devam	ediyorum.	O	kısmı,	
madem	fotoğraf	yok	ben	
de	bisikletçilik	yapayım	
diye	yüksek	kadansta	ve	
sabit	hızda	geçiyorum.	
Ta	ki	traktörünü	yol	
kenarındaki	erik	ağacının	
yanına	çekip	erik	yiyen	
amcayı	görene	kadar.	
Sanki	yıllardır	gördüğü	
bütün	ağaçlardan	göz	
hakkı	diye	meyve	yiyen	

ben	değilmişim	gibi	
‘’Sahibinden	izin	almış	
olayım	diye	geldim.’’	
diyorum.	Kendim	
inansaydım	en	azından	
bu	dediğime.	Kirazın,	
eriğin,	bademin,	armudun,	
elmanın,	bağın,	bostanın...	

Özetle	coğrafyamda	
doğanın	sunduğu	her	
şeyin	hangi	zamanda	
hangi	köyde	güzel	
olacağını	söyleyebilecek	
kadar	engin	bir	iştahım	
daha	doğrusu	engin	bir	
bilgim	var.	İşte	hep	bisiklet	
sayesinde.	Araçla	olmuyor	
çünkü	o	yoldaki	bütün	
araçlar	hız	kesmeden	
devam	ediyor.	Amca	
beni	görünce	şaşırıyor,	
bisikletle	nereden	
geldiğimi	ve	nerede	
okuduğumu	söyleyince	
sohbetin	temel	harcını	
karmış	oluyoruz.	Bir	süre	
ben	anlatıyorum,	amca	
dinliyor	ama	bir	yandan	da	
bana	erik	topluyor.	
Benim	artık	gitmem	
gerekiyor	deyip	
vedalaştıktan	sonra	
yoluma	devam	ediyorum.
cebime	doldurduğum	
eriklerin	güzelliğinden	
olsa	gerek	ağzımda	
bıraktığı	güzel	tadla	
Emiralem’e	varıyorum.	
Yol	üzerinde	nihayet	
birkaç	güzel	manzara	
yakalamıştım	fotoğrafçılık	
hevesimi	giderecek	kadar.	

Emiralem	tabelasını	
geçtikten	hemen	sonra	
sağa	bir	ayrım	var.	
Bisikletli	biri	o	yoldan	
çıkınca	karşı	karşıya	
geldik.	Eğer	ona	denk	
gelmesem	herhangi	bir	
tabela	olmadığı	için	
yola	devam	edecektim.	
Meğerse	köyün	girişine	
gelmişim.	Dediğim	yol	sizi	
doğruca	merkez	kahvelere	
çıkarıyor.	Tahminimden	
daha	erken	geldiğim	
için	sokak	aralarından	
başlıyorum	gezmeye.	Bu	
arada	girişte	karşılaştığım	
bisikletliye	nereden	çilek	
alabileceğimi	sorduğumda,	
‘’Çok	alacaksan,	bak	tam	
karşıda	meyve	sebze	
hali	var,	oradan	al	ama	
sende	o	hal	olmadığı	
için	köyün	merkezindeki	
marketlerden	ya	da	
çıkışındaki	sergilerden	al.’’	
dedi.Ben	de	her	yeri	gezip	
çileği	en	son	alıp	çıkarım	
diye	sergiye	bıraktım	
alışverişi.

Bütün	köyü	gezip	dönmek	
üzere	çıkışa	yöneldiğimde	
sergilerden	birinin	başında	
tek	başına	bir	kadın	vardı.	
Özellikle	ondan	alışveriş	
yapmak	istedim.	İşleri	
tek	başına	idare	eden	
bir	kadına	kendimce	
destek	olacaktım.	Sergiye	
vardığımda,	taptaze	
karadut,	ev	yapımı	sabun,	
kırma	zeytin,	badem	ve	
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Vites 

düşürmeden 

çıkınca hem 

ter atacak 

kadar spor 

yapıyorum, 

hem de kuş 

cıvıltısı dışında 

ses olmayan 

harika bir 

kitap okuma 

yerine varmış 

oluyorum. 

taze	asma	yaprağı	vardı	
ama	çilek	yoktu.	Sergide	
yalnız	olmasının	sebebi	
de	buymuş.	Kocası	ve	
yanında	çalışan	adamlar	
çilek	toplamaya	gitmiş.	
O	söylemiş	onlara	
daha erken gitmelerini, 
bugünün	cumartesi	
olduğunu,	adamları	
toplayıp	gitmenin	bile	
bir	vakit	alacağını	ama	
dinleyen	olmamış.
       
Şansıma	küsüp	çileksiz	ve	
hikayesiz	eve	dönmeye	
karar	veriyorum.	Ben	
gideyim	artık	deyince	
teyze,	karşı	çaprazdaki	
yoldan	çıkan	arabayı	
gösterdi.	Oradan	girip,	
sağ-sol	yapmamı	belirtip,	
o	tarladakileri	çilekleri	
toplamışlardır	oradan	
alırsın	hem	de	eve	elin	
boş	dönmemiş	olursun
diyerek	beni	uğurladı.

Teyzeyi	bırakıp	dediği	yola	

sapıyorum	ama	o	yol	bir	
yere	çıkmıyor.	Ben	tam	
dönüp	tekrar	soracakken	
evdeki	bahçeden	bir	amca	
nereyi	aradığımı	sordu.
Durumu	anlatınca,	o	yolun	
çıkmaz	yol	olmadığını,	
devam	etmem	gerektiğini	
belirtip,	araçtan	dolayı
kapalı	gözüktüğünü	
söyledi.	Teşekkür	edip	
tam	gidecek	iken	nereden	
geldiğimi	sorunca,	bisiklet
sayacımı	çıkartıp	
gösteriyorum	hemen	
57	km.	yol	yaptığımı,	
Bornova’dan	geldiğimi	
anlatıyorum.	

Kısa	bir	sohbetin	ardından	
hemen	bahçesine	dönüp	
bir	düzine	turp	ve	
kocaman	kıvırcık	marulu	
yolup	getiriyor.	Ben	şaşkın	
şaşkın	teşekkür	ederken	
verdiklerini	çantama	
yerleştiriyorum.	Amca	
anlatmaya	başlıyor	bu	
esnada,	sağlıklı	yaşamdan,	
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Günün 

sonunda

 65 km. yol, 

20 liralık bütçe 

ve sabah 6’da 

çıkılan eve 

son dakika 

patlayan 

teker ile 

öğlen 1’de 

giriş.

dün	gittiği	doktordan	tut	
da	60’lı	yıllarda	yaptığı	
kısa	dönem	öğretmenliğe	
kadar.	Konu	eğitim	
olunca	sohbet	hepten	
dallanıp	budaklanıyor.	
Konuşma	tarzından	
hemen	anlıyorum,	
karşımda	bir	beyefendi	var.	
Ayaküstü	sohbetimizde	
İslam	Tarihi’nden	de	
konuşuyoruz,	Wagner’den	
de,	ülkedeki	Moleküler	
Biyoloji	ve	Genetik	
bölümünün	bundan	on	
seneki	ve	şimdiki	halinden	
de.	Sohbet	koyulaşınca	
Ekrem	abi	beni	eve	davet	
ediyor.	Hemen	eşine	ses	
edip,	misafirimiz	var,	
Bornova’dan.	Soğuk	bir	
şeyler	var	mı	diyor.

Müthiş	bir	emekle	envai	
çeşit	sebzenin,	meyvenin	
ve	çiçeğin	yetiştirildiği	
bahçedeki	masada,	
karşımda	benden	50	yaş	
büyük	bir	çiftle	oturmuş	
gazoz	içerken	buluyorum	
kendimi.	Anlat	bakalım	
nereleri	geziyorsun	bu
kadar	deyince,geçen	sene	
ki	Antalya	maceramdan	
bahsediyorum.	Karı	koca	
birbirlerine	bakıp	gülmeye	
başlıyor.	O	bakışın	altından	
ne	çıkacağını	karısı	
söze	başlayana	kadar	
anlayamıyorum.	Bu,	hiçbir	
sözlükte	karşılığı	olmayan,	
yalnızca	uzun	yıllarca	
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birlikte	yaşayan	insanların	
bir	göz	vuruşundan	ya	da	
bir	dudak	büzüşünden	
anlayacağı	bir	hareket.	
Teyzem	başlıyor	
konuşmaya.	Bu	amcan	
var	ya,	zamanında	daha	
çılgınca	bir	şey	yaptı	
diyerek.	Dört	arkadaşı	
ile	Bandırma’dan	Kaş’	a	
yürüyerek	gittiler.	Dönüşü	
vapurla	yaptılar.	60’lı	
yıllarda	üstelik.

Yemeğe	kal	dediler	ama	
saat	11’e	geldiği	ve	
benim	de	bu	yaşlı	çifte	
içim	ısındığı	için	gitmem	
gerekiyordu.	İnsanları	ne	
kadar	seversem	o	kadar	
bağlanıyorum	ve	ayrılmam	
o	kadar	güçleşiyor.	
Kalamayacağımı	bildiğim	
güzel	insanlarla	ne	kadar	
az	zaman	geçirirsem	
ayrılmak	o	kadar	az	acı	
veriyor.	Daha	yolum	var,	
yemeğe	kalmayayım	
deyince,	amca	bahçeye	
dalıyor,	eşi	içeriye	giriyor	
poşet	getirmeye.	Burada	

yemiyorsan	evde	yaparsın	
diye,	dört	enginar,	
enginara katmam için 
dereotu,	turplu	marullu	
salataya	eklemem	için	de	
nane	koyuyorlar	poşete.	

Fotoğrafınızı	çekmek	
istiyorum	bu	kadar	
hediyeye	karşılık	deyince	
karısı	gülün	altını	
uygun	görüyor,	ben	de	
hiç	karışmıyorum	bu	
tercihlerine.	
Bir	kilo	çilek	almak	için	
çıktığım	yoldan	pazarlık	
erzakla	dönüyorum	eve.	
Bu	arada	ben	hala	çilek	
alamadım,	o	ayrı.	Ekrem	
abi	hem	bana	yürüyüş	olur,	
hem de az
ilerden	sana	çilek	alırız	
diye	eşlik	ediyor	bana.

Bandırma’dan	Kaş’a	
yürüyen	adam,	76	yaşında	
ve	öğlen	sıcağında	
yürümeye	üşenmiyor.	
Ben	de	itiraz	etmiyorum.	
Manav	tanıdığıymış,	
öğrenci	bu	arkadaşımız,	

benim	misafirim	deyip	7	
liralık	çileğe	2	lira	iskonto	
yaptırıyor	bir	de.

Ben	yıkılmamaya	örülmüş	
duvarlarda	yorulmak	
yerine	zaten	açık	olan	ve	
yalnızca	doğru	zamanda	
orada	olmamı	gerektiren	
kapıların	peşinde	oldukça	
da	bu	hikayeler	bitmez.

Bilanço	ise	65	km.	yol,	20	
liralık	bütçe	ve	sabah	6’da	
çıkılan	eve	son	dakika	
patlayan	tekerle	öğlen	
1’de	giriş.	Hayatıma	paha	
biçilemez	bir	hikaye	daha	
eklemenin	hazzını	tekrar	
söylemeyeyim.	Eskiden	
hikaye	anlatıcılığı	varmış.	

Gezginler,	gittikleri	yerde	
gezdiklerini, gördüklerini, 
başlarından	geçenleri	
anlatırmış.	Bunun	
karşılığında	ona	kalacak	
yer	ve	yiyecek	yardımı	
yaparlarmış.	Kendimi	bir	
günlük	bile	olsa	öyle	bir	
gezgin	gibi	hissettim.b                                       
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Pedallı Yaşamlar programımızın bu 
hafta ki konuğu “Can Kangal”. Geçirdiği 

#bisikletkazası , onun bisiklet sürmesini 
engelleyemedi. Bisiklet sevgisinin yanı 

sıra, enerjisi ve inancıyla harika bir 
rehabilitasyon süreci geçirerek, yeniden 

bisiklet sürmeyi başardı. 



Dünya çevresinde 

yapılacak bir tur 

bile, tek bir pedalın 

dönmesiyle başlar. 

Scott Stoll





Her	yıl	Eylül	ve	Ekim	ayları	
boyunca,	sert	ve	acı	veren	
zamana	karşı	tepe	tırmanma	
antrenmanlarını	yapabilmek	için	

uçurum	yamaçlarında	iki	mil	uzunluğunda	
tırmanış	rotası	arayan	bisikletçiler	
göreceksiniz.	

Bu	tür	yarışlara	katılan	bisikletçilerin	
bazıları	profesyoneldir,	işte	tam	da	
bu	yüzden	teknikleri,	yetenekleri	ve	
tavsiyeleri	bizlerin	tepe	tırmanışlarımızı	
geliştermemize	oldukça	faydalı	olabilir.

tırmanış
TEKNİKLERİ

antremanları Ve 

yOl yarışÇıları İle 

tePe tırmanma

teknİklerİ hakkında

Birçok	yol	yarışçısı	için	
sonbaharın	ilk	haftaları	
saçma	bir	çalışma	döneminin	
başlangıcına	işaret	
etmektedir.

2  M.Kemal KARA

µ Ersin ÇEK
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etkilidir.	Ayakta	sürmek	enerji	kaybıdır	
çünkü	vücut	ağırlığınızı	desteklerken	aynı	
zamanda	kendinizi	yokuş	yukarı	itmeye	
çalışıyorsunuz.Eğer	yokuş	tırmanırken	hep	
ayakta	sürüyorsanız	ya	yanlış	vitestesiniz	
veya	güç	antrenmanına	ihtiyacınız	
var	demektir.	Dangerfield’ın	görüşü,	
Fransa’daki	Franche-Comté	Üniversitesi	
ve	ABD’deki	Utah	State	Üniversitesi	
tarafından	yürütülen	ayrı	çalışmaların	
sonuçlarıyla	desteklenmektedir.	Fransız	
araştırmacılar	VO2max	yoğunluğunun	
%75’inden	az	olduğu	durumlarda	ayakta	
sürmenin	daha	az	etkili	olduğunu	
söylerken	Amerikalı	araştırmacılar	ise	
400	watt’lık	yüksek	yoğunluklu	bir	güçle	
seleye	oturarak	çıkılan	bir	tepenin	%3.7	
daha	hızlı	çıkıldığını	belirtiyorlar.	Ancak	
Amerikalı	araştırmacılar	%15	eğimin	
üzerindeki	tırmanışlarda	ayakta	ya	da	
oturarak	sürmek	arasında	çok	az	hız	farkı	
olduğunu	ilave	ediyorlar.

KÜÇÜK ADIMLAR
Bir	başka	beş	defa	İngiltere	
Tırmanış	Şampiyonu	
olan	Jim	Henderson,	tepe	

tırmanışının	büyük	bölümünün	psikolojik	
çaba	gerektirdiğini	söylüyor.	Özellikle	
uzun	sürüşlerde,	tırmanışın	tamamını	
düşünüp	yılgınlığa	düşmek	yerine,	
tırmanışı	sektörlere	ayırarak	her	sektörü	
bir	zafer	olarak	düşünmek	gerekir.	

Tepeyi	tırmanırken	sonraki	10	mile	değil	
de	bunun	yerine	her	dönüşten	sonra	bir	
sonraki	10	metreye	odaklanarak	tırmanışı	
yapmayı	tavsiye	ediyor.	Özellikle	dik	bir	
yokuşu	çıkarken,	kafamın	içindeki	paniği	
durdurmak	için	pedal	saymaya	öğrendim.	
Bu,	size	bir	faktöre	odaklanmanız	için	
motive	edici	bir	yöntemdir.

KAZANMAYA PEDAL BAS
Kendisi	her	ne	kadar	single	
speed	kullanmış	olsa	da	2008	
tepe	tırmanış	şampiyonu	

Matt	Clinton’a	göre	tırmanışta	düşük	
vites,	yüksek	kadans	(kadans	pedallerinizi	
döndürme	hızıdır)	en	önemli	anahtardır.

Her	tırmanış	yarışını	single	speed	
bisikletlerle	kazandım	fakat	bunu	
yapabilmeniz	için	katılacağınız	yarışın	
tepe	inişinin	olmaması	gerekir	aksi	
takdirde	kendinizi	yüzünüz	gözünüz	toz	
toprak	içinde	en	sonda	bulabilirsiniz	
diyor	Clinton.	Tepelere	en	büyük	dişlide	
çıkmak	fikri	kadar	palavra	bir	fikir	daha	
yoktur.	Düşük	vitesle	tepe	çıkmak	yüksek	
viteste	çıkarken	yapılan	zig	zag	veya	
patinaj	çekmekten	daha	kolaydır.	Uzun	
tırmanışlarda	hedefiniz	daima	düşük	
viteste	pedalı	çevirmek	olmalıdır.	Bu	
Tour	De	France’da	yarışan	profesyoneller	
gibi	sürekli	120	rpm	(dakikadaki	devir	
sayısı)	de	pedal	çevireceğiniz	anlamına	
gelmez	ancak	düşük	viteste	85-95	devir/
dakikalık	bir	kadans	nispeten	daha	
iyi	hissetirecektir.	Asıl	anahtar	eğimin	
derecesine	göre	vites	arttırırken	efor	ve	
kadansı	stabil	kılmaktır.	Artan	eğimle	
başaçıkabilmek	ve	kas	ağrılarını	azaltmak	
için	seleden	kalkım	ayakta	sürecekseniz	
eğer	hızı	ve	momentomu	koruyabilmek	
için	pedallere	baskı	uygularken	vitesi	bir	
kademe	arttırmalısınız	diyor	Andrew.

OTURUN
Beş	defa	İngiltere	tepe	
tırmanma	şampiyonu	Stuart	
Dangerfield’a	göre	her	ne	

kadar	tepe	tırmanırken	ayakta	sürmeniz	
gereken	durumlar	olsa	da	oturarak	
sürmek	ayakta	sürüşe	kıyasla	çok	daha	

3.

2.

1.
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DERİN NEFES ALIN
Sinirlerinizle	savaşmak	için	
karnınızdan	solumalısınız.	
Göğüs	kafesinizi	açarak	

daha	iyi	bir	soluma	sağlamak	için	
fren	kollarını	geniş	açıyla	tutarak,	
burnunuzdan	nefes	alın,	üçe	kadar	sayın,	
durun	ve	sonra	havayı	ağzınızdan	dörde	
kadar	sayarak	bırakın.	

Bu	prensip	panik	atak	anında	kullanılan	

4.
kağıt	poşet	ile	benzerlik	taşır.
Bünyenizdeki	karbondioksit	fazlalığı,	kısa	
kısa	alınan	nefeslerin	bir	sonucudur.	

Bu	da	beyninizin	ve	diğer	kasların	
düzgün	çalışması	için	gereken	oksijeni	
alamadığı	anlamına	gelir.	Alınan	uzun	
nefesler,	daha	ideal	bir	solunum	düzeni	
gerçekleştirmenize	yardımcı	olacak,	
parasempatik	sinir	sistemini	harekete	
geçirip,	kalp	atış	hızınızı	yavaşlatacaktır.
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MAZERETLER
Pek	çok	bisikletçi	tam	
zamanlı	bir	işte	çalışırken	
veya	dağlık	olmayan	

bir	bölgede	yaşıyor	oldukları	için	iyi	
bir	tırmanışçı	olabilmenin	mümkün	
olmadığını	düşünür.	Bath	ve	Bristol	
arasındaki	düz	rotayı	her	gün	evden	işe	
giderek	kat	eden,	İki	defa	ulusal	tepe	
tırmanma	şampiyonu	olan	James	Dobbin	
buna	katılmıyor.	“	Bu	tamamen	enerjiyi	

verimli	kullanmakla	alakalı	ve	aklınıza	
koyarsanız	düz	yolda	da	bu	çalışmaları	
yapabilirsiniz”.	Bath	ve	Bristol	arasında	
ev-iş	rotamda	30	saniye	boyunca	saatte	
30	millik	bir	hıza	çıkıyor	ve	bu	intervali	
sık	aralıklarla	tekrarlıyorum.	Yaşadığım	
yerdeki	tepeleri	biliyorum.	Kişisel	
Vo2Max	testi	gibi	hedeflere	odaklanmam	
gerektiğinin	farkındayım.

KİLO VER PARA KAZAN
2009	Tour	de	France’da	
Brad	Wiggins’in	sarı	mayoyu	
ilk	giydiği	etapta	beni	asıl	

hayretler	içinde	bırakan	ayrıntı	onun	güç/
kilo	oranıydı	diyor	4	defa	tepe	tırmanış	
şampiyonu	Chris	Boardman.	Belli	ki	Brad,	
pist	antrenmanlarının	sağladığı	güce	
sahipti	ama	özellikle	tepelerde	yaptığı	
sonuçları	almak	için	epey	kilo	vermişti.	
Birkaç	kilo	vererek,	o	kiloları	verebilmek	
için	başvuracağınız	bir	diyetisyene	veya	
daha	hafif	bir	bisiklete	harcayacağınız	
paradan	tasarruf	edebilirsiniz.	“Ben	
doğuştan	zayıf	bir	yapıya	sahibim	bu	
nedenle	interval	antrenmanlar	benim	
için	yeterli”	diyor	Chris	Boardman.	Tabi	
sportif	bisikletçilerin	büyük	çoğunluğu	
muhtemelen	hem	kilo	vermek	hem	
de	interval	çalışmalarına	ihtiyaç	
duyuyorlardır.	Kendi	vücudunun	durumuna	
(kilolu	olup	olmadığı)	bakmadan	daha	
hafif	grup	setlere	servet	harcamak	ne	
kadar	mantıklı	olabilir	ki?	15	hafta	süren	
bir	deneye	göre;	20	dakikalık	bir	sürüş	
süresi	boyunca	8	saniye	yüksek	tempoda,	
ardından	12	saniye	hafif	tempoda	
tekrarlanan	sürüşler	yapan	bir	bisikletçi,	
bunu	haftada	üç	kez	tekrarlayarak	
intervalsiz	bir	şekilde	40	dakika	
antrenman	yapan	birisine	göre	2.7	kg	
daha	fazla	kilo	kaybettiği	gözlemlenmiş.	

5.

6.
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Artık	epik	bir	şekilde	tepe	tırmanabilmek	
için	gizli	formülü	biliyorsunuz;	yüksek	
kadans,	seleye	oturarak	sürmek,	interval	
antrenman,	diet.	

GÜÇLENMEK
Jim	Henderson’un	tepe	
tırmanma	programı,	haftalar	
içinde	kısa	ve	kesin	bir	

şekilde	garantili	gelişim	vadediyor.	“Eğimi	
%	1’den	%	10’a	çıkan	ve	trafik	yönünden	
nispeten	sakin	bir	kısa	yokuş	bulun.(Araç	
trafiğinin	yoğun	olduğu	bir	yol	seçmeyiniz	
çünkü	bu	antrenmanda	çok	yorulacağınız	
için	üzerinize	doğru	gelen	araçlara	sürekli	
konsantre	olamayabilirsiniz.	Kendinizi	
riske	atmayın.	Isının,	ardından	yokuşun	
en	altından	başlayın.	Tüm	enerjinizin	%	
100’ünü	verecek	şekilde	kelimenin	tam	
anlamıyla	takatiniz	kalmayıncaya	kadar	
1	dakikalık	bir	efor	sergileyin.	Yokuşun	
tepesinde	bisikletten	inmeden	3	dakika	
daha	aktif	dinlenme	şeklinde	Pedal	
çevirmeye	devam	edin.	Bu	çalışmayı	4	
defa	tekrarlayın.	Ardından	15	dakika	
boyunca	rahat	tempoda	pedal	çevirin	

7.

ve	antrenmana	yeniden	başlayın.	Bu	
antrenman	esnasında	tekniğe	fazla	
takılmayın	Sadece	tüm	gücünüzle	
yüklenmeye	odaklanın.	Öyle	ki	kaslarınız	
laktik	asit	yüzünden	acı	içinde	kalsın.

UZUN TIRMANIŞLAR
Alp	stili	tırmanışı	üzerine	
Andy	Cook’un	tırmanma	ile	
ilgili	bazı	notları	var.

Oturun
Uzun	tırmanışta	seleye	oturarak	
tırmanmak	aerobik	açıdan	en	verimli	
yoldur.	Seleye	oturarak	sürmek,	bacağın	
arka	tarafında	bulunan	büyük	kaslar	
pedalı	daha	güçlü	bir	şekilde	yukarı	
çekme	imkanı	sağlar.	Ayakta	sürerek	daha	
fazla	güç	üretebilirsiniz	belki	ama	glikojen	
depolarınızda	çok	daha	çabuk	tükenir.	
Yine	de	ayakta	sürmek,	hem	poponuzu	
dinlendirmek,	hem	kan	akışını	sağlamak	
hem	de	çalışan	kas	grupların	değiştirmek	
açısından	faydalıdır.	Fakat	ayakta	sürerken	
bisiklet	çok	daha	fazla	sarsıldığı	için	çok	
verimli	bir	sürüş	değildir.

8.





Gevşeyin
Gidonu	çok	sıkı	tutarsanız	dolaylı	
olarak	vücudunuzun	üst	bölümünü	
gerginleştirirsiniz	ki	bu	da	enerji	kaybı	
demektir.	Elleriniz	drop	bar	yerine	fren	kol	
başlarını	tutacak	şekilde,	omuzlarınız	biraz	
geride	ve	sırtınızı	dik	tutarak	tırmanmaya	
odaklanın.	Bu	pozisyon	diyaframınızı	
açmaya	ve	akciğerlerinize	daha	fazla	alan	
açarak	aerobik	etkinliğini	arttırmaya	yarar.		
Ellerinizin	Pozisyonunu	değiştirmek,	
bileklerinizde	ulnar	nöropati	gibi	baskı	
veya	nükseden	gerilme	yaralanmalarını	
önlemeye	yardımcı	olacaktır.	Ayakta	
sürüşteki	en	iyi	Pozisyon	ise	ellerin	azami	
denge	sağladığı	vites	kol	başlarını	tuttuğu	
pozisyonudur.

Yakala beni, yakala beni
Teker	mesafesinde	sürüş	yapmanın	
motivasyonel	bir	faydası	olsa	da	tırmanış	
süratinizde	aerodinamik	olarak	faydası	
yok	denecek	kadar	azdır.	Sizden	daha	
hızlı	bir	bisikletçiye	yakın	kalmak	için	
çabalarken	yorgun	düşüp,	mola	vermek	
zorunda	bile	kalabilirsiniz.	

Kendi	sürüş	temponuza	yakın	bir	grup	
bulabilirseniz	hem	daha	sosyal	bir	
ortamda	sürüş	yapmanın	zevkini	yaşar,	
hem	de	kafadan	veya	çapraz	rüzgarlara	
karşı	korunursunuz.	Oturarak	tırmanış	
yapan	bir	bisikletçi	ile	teker	tekere	sürüş	
yapmaktan	kaçının	zira	o	kişi	ayağa	
kalkarak	sürmeye	başladığı	anda	hızı	
aniden	yavaşlar	ve	bunun	sonucunda	kaza	
yapma	ihtimaliniz	artar.

Vites ile ilgili bazı fikirler
Tırmanışta	90	rpm’lik	kadans	idealdir.	
Tırmanış	yaptığınız	tepenin	zirvesine	
mesafe	fazla	ise	vitesi	yükseltmeyin.	
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Boş	yere	glikojen	kaynaklarınızı	
tüketirsiniz	ve	bisikletin	hareketli	
mekanik	aksamlarına	çok	fazla	basınç	
uygularsınız.	vites	değiştirecekseniz	eğer	
bunu	pedala	basmadan	önceki	anda	
gerçekleştirmelisiniz.	Böylece	kandansınızı	
çok	bozmadan	kararlı	bir	güç	uygulamaya	
devam	edebilirsiniz.		

Eğim	azaldığında	veya	arkadan	esen	
rüzgarın	desteği	olduğu	durumlarda	
kadans	ve	gücü	stabil	kılarak	temponuzu	
arttırmak	için	vites	arttırabilirsiniz.	Sürekli	
zorlandığınızı	hissediyorsanız	vites	
düşürün.

Tempo
Tempo,	uzun	bir	tırmanışı	başarmak	
için	önemli	bir	etkendir.	İngiltere	ve	
Avrupanın	bazı	şampiyonalarında	bazı	
tırmanışların	zirvesine	ulaşabilmek	
1	saati	alabilmektedir.	Bu	nedenle	
tüm	performansınızı	çok	erkenden	
ortaya	koyarak	kendinizi	zorlarsanız,	
kaslarınızdaki	glikojen	depolarını	
tüketmemiş,	hatta	oksijen	borçlanmasına	
girmemiş	dahi	olsanız	zirveyi	göremeden	
patlayabilirsiniz.	

Yapılması	gereken	kalınabildiği	kadar	
aerobik	bölgede	kalarak	daha	sonra	
-mesela	zirveye	son	birkaç	mil	kala-	tüm	
enerjinizi	harcamaktır.	

Eğer	kalp	atım	monitörü	kullanıyorsanız	
bu	bahsettiğimiz	aerobik	eşik	azami	kalp	
atım	değerinizin	%	65’ine	tekabül	eden	
değerdir.	Eğer	göğüs	bandınız	yoksa	
normal	konuşmanızı	yapamayacak	şekilde	
soluk	alıp	veriyorsanız	aerobik	bölgede	
kalabilmek	için	temponuzu	düşürmeniz	
gerekmektedir.	b
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Kask,	genelleme	
yapacak	olursak	
ortalama	bir	
bisikletlinin	

en	son	satın	aldığı	
ekipmanların	başında	
gelir.	Hatta	sokakta	
baktığınızda	bisikleti	geçin	
motosiklet	sürücülerinde	
bile	kaskın	eksikliğini	
görürsünüz.	Ama	eninde	
sonunda	ya	kötü	bir	kaza	
ile	ya	da	iyi	bir	dostun	
ikna	yeteneğiyle	o	kaskın	
gerekliliğine	inanır	ve	kask	
almaya	karar	verirsiniz.

İlk	bakışta	kasklar	
birbirine	benzese	de	
işin	özü	farklıdır.	İşte	
tam	burada	şu	anda	
incelemesini	okuduğunuz	
Lumos	devreye	giriyor.

Lumos,	kitlesel	fonlama	
sitesi	Kickstarter’da	
2015	yılında	görücüye	
çıkmıştı.	Kısa	sürede	
üretim için gereken alt 
limiti	geçmiş	ve	büyük	ilgi	
görmüştü.	Kaskın	üretilip	
destekçilerine	ulaşması	ise	
2016	yılının	ilk	çeyreğine	

denk	geliyor.	Ayrıca	2017	
yılında	bir	de	“Red	Dot	
Design	Awards”	ödülüne	
layık	görüldüğünü	de	
belirtelim.

Peki	Lumos’u	bu	kadar	
farklı	kılan	neydi?	Kaskın	
üzerine	yerleştirilmiş	
50’den	fazla	led	ışık	şehir	
sürüşlerinde	güvenliğe	
büyük	katkı	sağlıyor.	3	
eksenli	ivme	ölçer	ile	
yavaşladığınızı	fark	edip	
fren	ışığı	yakması	ya	da	
gidondaki	sinyal	butonları	

YENİ NESİL BİSİKLET KASKI

LUMOS2  Serin ÜÇER

66  •  bikepedia  •  OCAK ‘19





ile	ellerinizi	gidondan	
ayırmadan	döneceğiniz	
yönü	gösterebilmeniz	yeri	
geldiğinde	hayatınızı	bile	
kurtarabilecek	özellikler.	
Bunların	dışında	önde	yer	
alan	beyaz	aydınlatma	
ışığı	da	cabası.

Lumos,	üzerindeki	ledlerin	
çalışması	için	1000mAh	
değerinde	bir	pile	sahip.	
Günde	yarımşar	saat	
kullanım	ile	1	hafta	
dayanan	bu	pili	kaska	
takacağınız	usb	kablo	ile	
şarj	edebiliyorsunuz.	Bu	
arada	gidondaki	sinyal	
butonunun	şarjının	da	
yaklaşık	6	ay	dayandığını	
belirtelim.

Şimdi	de	kaskın	kötü	
yanlarına	değinelim.	
İlk	olarak	kaskın	fiyatı	
ülkemiz	şartlarına	
göre	yüksek	kalıyor.	
Kickstarter’daki	fiyatı	
100$’ın	bir	miktar	
üzerindeki	Lumos’u	alana	
kadar	iyi	bir	markanın	
orta	segment	bir	kaskını	
alabilirsiniz.	Ayrıca	
Lumos’un	tamı	tamına	
410	gram	olduğunu	
da	atlamamak	lazım.	

Bu	ağırlık	rakiplerinin	
neredeyse	iki	katı	bir	
değer.

Eğer	bu	eksiler	sizin	
için	önemli	değilse	
Lumos	şu	anda	piyasada	
rakipsiz	bir	ürün.	İşe	gidip	
gelirken	bisiklet	kullanan	
bireylerin	özellikle	tercih	
edeceği	Lumos	için	
değerlendirmemiz	şu	
şekilde.	b                                                          

      Rahatlık
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