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Havalar ısındı mı? Isınacak mı ? Acaba ısınmış olabilir mi ? derken, 
papatyaların her yeri süslediği, ağaçlardaki beyaz çiçeklerin 
göz kamaştırdığı Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yine de siz 
havalara aldanmayın, Mart ayının ufak sürprizleri her zaman 
olabiliyor. 

Mart ayının sürprizi derken, biliyorsunuz Bike Pedia’da sürprizler 
hiç bitmiyor. 2020 yılı itibariyle olduğu gibi, bu ayda 1 adet Bisan 
marka bisiklet hediye edeceğiz. Tabi öncelikle sizler
için hazırlamış olduğumuz bu keyifli sayıyı okumalısınız. Her 
geçen gün bulmacaya ilgi gittikçe artıyor ve kazananlar da 
bisikletlerine kavuşuyor. 

Mart sayısını okurken, dikkatli okumaya özen gösterin. Çünkü 
bisikletli gezgin Pınar, bu ay belki de, Bisan marka bir bisikleti 
size kazandırabilir. İpuçlarını toplayın, bulmacayı bulun ve cevabı 
ise bulmaca@bikepedia.com.tr adresine gönderin. İşte bu kadar 
kolay.

Yine bu ay ki sayımız da, sizin için seçmiş olduğumuz, birbirinden 
güzel bisiklet modellerini inceledik. Biraz teknik konulara girdik ve 
yine her zaman olduğu gibi, sizin derginiz olan Bike Pedia’da size 
yer verdik. Keyifle okuyacağınız, kendinizi bulacağınız söyleşiler 
sizleri bekliyor.

Mart ayı her bisikletçinin heyecanlandığı ay diyebiliriz değil 
mi ? Hem bahar klasiklerini seyredebilir, hem de bir taraftan 
bisikletinizle zaman geçirebilecek fırsatlar yaratabilirsiniz. Ancak 
bu yıl işler biraz ters gidiyor sanırım. İlk kez Çin’de görülen Covid-
19 (corona virüs) tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. 

Özellikle de İtalya’da etkisini giderek arttırırken, Giro d’Italia’nın 
ertelenmesi dedikoduları yayılmaya başladı bile. Umarız en kısa
zamanda çözüm bulunur ve bizleri ekran başına kitleyecek bu 
muhteşem görsel şölenden mahrum kalmayız. Biz bisikletçiyiz, 
bize bişe olmaz demeyin, siz değerli okuyucularımız da, kalabalık 
ortamlarda bulunduktan sonra ya da toplu ulaşımı kullandıktan 
sonra, ellerinizi 30 saniye boyunca yıkayarak, dezenfekte etmeyi 
unutmayınız.

Şimdi gündemi bir kenara bırakıp, Bike Pedia mart sayısının 
keyfini yaşayın. Siz mart sayısını okurken, dolu dolu geçecek Mart 
ayında, sizler için inanılmaz bir Nisan sayısını hazırlıyor olacağız. 
Keyifli okumalar...

Mustafa Kemal KARA

e-mail: info@bikepedia.com.tr 

web:	bikepedia.com.tr

instagram:	bike.pedia

facebook:	bikepedia.com.tr

twitter:	bike_pedia
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http://www.facebook.com/bikepedia.com.tr
https://twitter.com/bike_pedia


2020 YARIŞ SEZONU BAŞLIYOR-3

2020 yarış sezonu yaklaşırken World Tour takımlarını 
tanıtmaya devam ediyoruz. Yeni sezona hazırlıkları, 
sürücülerin bireysel, takımların hedef yarışları, yeni 

sezonda kullanacakları bisikletler ve yenilikleri neler 
oldu, incelememizin son bölümü ile karşınızdayız.
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TEAM SUNWEB

Çalışmalarını 2019 Aralık ayında İspanya 
kampıyla tamamlayan Alman ekibinde 
yeni sezonda en büyük değişiklik Tom 
Doumolin’in ayrılması oldu. İyi bir genel 
klasmancı ve aynı zamanda klasikçi olan 
Doumolin’nin yerine daha çok klasikçi ve 
sprinterlerden oluşan bir takım yaratma 
hedefiyle transferler yaptılar. Lotto 
Soudal’dan Tiesj Benoot, Ag2r LD’den 
Nico Denz’i katarak klasikçi kadrosunu 
nispeten güçlendirip yanlarına da iyi bir 
zamana karşıcı ve rulör Jasha Sütterlin’i 
kattılar. Soren Kragh Andersen ile de 
3 yıllık sözleşme yenileyince Michael 
Matthews liderliğinde tamamen klasikçi bir 
takıma evrildiğini görüyoruz.

Amsterdam’da yaptığı tanıtım gecesinde, 
Michael Matthews, Tiesj Benoot, Nicolas 
Roche ve Wilco Kelderman ile tanıttığı 
2020 yılında giyeceği mayolarda 2019 

yılından pek bir fark yoktu. 

Giant ile yollarını ayıran takım 2020 
sezonundan itibaren Cervelo kadro seti ile 
yoluna devam edecek. Grup set ve jant seti 
olarak yine Shimano, tamamlayıcı kit ise 
PRO ve Sigma’dan.

Tom Dumolin’in 2019 Giro 2.Etabında 
sakatlanıp, sezonunu neredeyse 
tamamen sakat geçirmesi ve bunun 
sonucunda ayrılması ile takımın karakter 
değiştirmesi ile yeni sezonda ana hedefi 
klasikler olacak. Yeni takım lideri Michael 
Matthews’un hedef yarışları Milano-
Sanremo, AG Driedaagse Brugge-De 
Panne, E3 BinckBank Classic, Gent-
Wevelgem in Flanders Fields, Ronde 
van Vlaanderen ve Tour de France’da 
yeşil mayo. Büyük turlara gelince ise 
Nicolas Roche Tour de France’da, Wilco 
Kelderman’ı Giro d’Italia’da takım lideri 
olarak göreceğiz.

EF EDUCATION FIRST PRO CYCLING

2019 yılında da büyük turlarda beklediği 
başarıları yakalayamayan takımda liderleri 
Rigoberto Uran büyük şansızlık sonucu 
Paris-Nice’te ve Vuelta a Espana’da yaptığı 
kazalar sonucu formu çok düşmüş olması, 
bunun yanında bir diğer lider Tejay van 
Garderen’ın, Tanel Kangert ve Mihael 
Woods her ne kadar çok tecrübeli olsalar 
da artık yaşları ilerlemesi yüzünden takım 
karakteri konusunda yeni transferlerini 
klasikçiler ve sprinterler üzerine 
yoğunlaştırdı. 

Hali hazırda 2019 Ronde van Vlaanderen 
fatihi Alberto Bettiol ve Simon Clarke 
gibi güçlü klasikçilerin yanına Kristoffer 
Halvorsen ve Magnus Cort gibi ‘puncheur’ 
sprinterleri eklemesi bunu gösteriyor. 
Takımı büyük turlara oranla artık 
klasiklerde daha başarılı olarak görebiliriz.

Pelotonda en ayırt edici formaları giyen 
takım, 2020 sezonuna yine mavi çizgilerin 
tonunu koyulaştırıp pembe fon üstüne 
kalın çizgi desenlerden oluşan yeni bir 
forma ile devam edecek. 

2020 sezonunda takım yine Cannondale 
kadrosunu, Shimano grup set, Vision 
Metron jant seti ile donatıp yarışacak. 
Tamamlayıcı donanımı Prologo, FSA ve 
Tacx sağlaycak.

Bireysel hedeflere gelirsek takımın en 
formda klasikçisi Alberto Bettiol’un hedef 
yarışları Faun-Ardèche Classic, Royal 
Bernard Drome Classic, Strade Bianche, 
Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo ve 2019 
şampiyonu olarak Ronde van Vlaanderen 
olacak. 2020 yılında genel klasmancılar 
Rigoberto Uran’ın Tour de France’da, Tejay 
van Garderen’ın ise Giro d’Italia’da takım 
lideri olması bekleniyor. 

7
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NTT PRO CYCLING

Güney Afrika takımı, Dimenson Data ile 
olan anlaşmasını sonlandırınca ve 2020 
sezonunda yeni sponsoru NTT Teknolojik 
Hizmetler şirketi olunca NTT Pro Cycling 
ismi ile yollarda olacak. 2016 yılında 
kurulan takım yeni kurulmasına rağmen 
WT takımlarından en şansızı olmayı 
başardı ve bir istikrar yakalayamadı. Buna 
karşın bazı World Tour zaferleri ile Edvald 
Boasson Hagen ve Roman Kreuziger, 
klasiklerde ise Michael Valgren nispeten 
başarı yakalayabilmişti. Takıma bu sene 
genel klasmancı Domenico  Pozzovivo, 
Dünya Saat Rekoru şampiyonu uzun yol 
kaptanı Victor Campenaerts ve Carlos 
Barbero, Max Walscheid gibi spirinterleri 
transfer ederek tabiri caizse ortaya karışık 
bir takım oluşturdular. Eğer bu sezon 
da yeteri kadar başarı yakalayamazlarsa 
küçülmeye gidip WT seviyesinin altına 
inmeyi düşündükleri konuşulmakta.

Takımın sponsoru değişince 2020 yılında 
yepyeni bir forma ile yollarda olacaklar. 
Maviden siyaha geçişli, NTT göğüs reklamlı 

yeni formada kollar siyah fonun üzerine 
BMC reklamı olacak. 

Takım 2020 yılında da BMC’nin kadro seti 
Teammachine’e emanet olacak. Grup seti 
Shimano, Jant setini ise Enve sağlacak. 
Tamamlayıcı kiti Sella Italia, Rotor ve Tacx 
sağlayacak.

Takımın puncheur sprinteri Norveçli 
Edvald Boasson Hagen’ın bireysel olarak 
hedeflerinde neredeyse tüm klasikler 
olacak. Bunlar Omloop Het Nieuwsblad, 
Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Le Samyn, 
Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, E3 
BinckBank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars 
door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, 
Paris-Roubaix olacak. Genel klasmancı 
Roman Kreuziger’ın ise bazı tek günlük 
yarışlar ve Tour de France’da genel 
klasmanı hedeflemesi bekleniyor.

1997 yılından beri Fransız Piyangosu 
Frances de Jeux sponsorluğundaki takımın 
yeni sezonda da lideri Thibaut Pinot 
olacak. Zaten 2020 yılı için neredeyse hiç 
sürücü almadı ya da göndermedi. Fransız 
takımı olmasından dolayı milli turu Tour 
de France en büyük hedefleri olmuştur. 
2019 yılında bu hedeflerine Pino ile 
yaklaşmış ama şanssız sakatlık nedeniyle 
varamamışlardı. 

TDF 2019 buna karşı çok genç ve yetenekli 
bir yıldız genel klasmancının doğuşuna 
sahne oldu. Col du Tourmalet’de Pinot’ya 
yaptığı büyük katkı ile etabı kazanmasına 
çok büyük rol almıştı. Takımın çekirdeğini 
oluşturan sürücülerin Fransız olmasından 
dolayı en büyük hedefleri yine  Tour de 
France olacaktır. Buna karşın aralarında 
klasikçileri fazla olan kadronun tek günlük 
yarışlarda geçen yıllardaki başarısızlıkları 
devam eder mi merak konusu.  

Fransız takımı Fransa bayrağındaki 
renklerinden tabi ki vazgeçmiyor ve 2019 
sezonundaki formasını koruyor. 

Takımın yeni sezonda kadro, grup ve jant 
setleri değişmedi. Sırasıyla Lapierre ve 
Shimano. Tamamlayıcı kit Pro, Prologo, 
Elite  tarafından sağlanacak.

Bireysel hedeflere gelindiğinde Lider 
T.Pinot’nun ağırlığı Tour de France’ı 
kazanmak olacağından geçen yıllara 
rağmen klasik yarışlara daha az önem 
verdiği görülüyor. Hazırlandığı bazı 
klasikler Paris – Nice, Volta Ciclista 
a Catalunya, Itzulia Basque Country, 
Critérium du Dauphine, Il Lombardia. Pinot 
kadar genç yetenek David Gaudu’nun da 
2020 sezonunda daha büyük çıkış yapması 
bekleniyor. Daha çok lideri T.Pinot’ya 
yardım etmesi beklenen Gaudu’nun 
hazırlandığı klasiklerse Itzulia Basque 
Country, Amstel Gold Race, La Flèche 
Wallonne, Liège-Bastogne-Liège.

GROUPAMA-FDJ 
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CCC TEAM

2018 sonuna kadar ismi BMC Racing olan 
takım 2 sezondur Polonyalı giyim firması 
sponsorluğu ile CCC adıyla yarışıyor. 
2019 yılında beklenenin altında bir sezon 
geçiren takımın genel klasman liderlerinin 
formsuzluğu dikkat çekiciydi. Bu sezon 
Ilnur Zakarin, Fausto Masnada, Jan Hırt 
ve Pavel Kochetkov’u kadrolarına katarak 
dağlarda biraz güçlenmeyi hedefleseler de 
klasikçi kadrosunu da Matteo Trentin gibi 
güçlü pouncher’ı katarak güçlendirdiler.

Takımın yeni sezonda mayoları değişmedi. 
Turuncudan siyaha geçişli mayoyu giymeye 
devam edecekler.

CCC takımı yeni sezonda da Giant 
kadrosuyla yarışacak. Grup set Shimano, 
Jant seti ise Cadex. Tamamlayıcı kit Cadex 
ve Giant tarafından sağlanıyor.

Kariyeri boyunca iyi bir klasikçi ve aynı 
zamanda genel klasmancı olan Greg Van 
Avermaet’in katılması beklenen yarışları 

şöyle: Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-
Bruxelles-Kuurne, Strade Bianche, Tirreno-
Adriatico, Milano-Sanremo, E3 BinckBank 
Classic, Gent-Wevelgem in Flanders Fields, 
Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix 
Amstel Gold Race, Liège-Bastogne-Liege. 

Yeni transfer Matteo Trentin ise Omloop 
Het Nieuwsblad, Kuurne-Bruxelles-
Kuurne, Paris – Nice, Milano-Sanremo, 
Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix, 
Amstel Gold Race yarışlarında başarı 
bekleyecek. Bu sezon çok fazla 
tırmanışçıyı kadrosuna katan takımın Greg 
Van Avermaet liderliğinde Tour de France 
genel klasmanında büyük başarı alması 
beklenebilir. b
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B 
u ayki yazımızı hepimizin 
heyecanla beklediği 2020 
sezonu yarış sezonunda 
dikkat etmemiz gereken 

yarışma kurallarına ayırdık. Dursunbey 
Kros Duatlonu öncesinde konuyla ilgili 
olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanı 
Begüm Özüekren Kasapoğlu’na 
triatlon yapanlar için mutlaka bilinmesi 
gereken kural ve kural hataları ile igili 
soruları sorduk. 

Biraz Begüm Özüekren Kasapoğlu’dan 
bahsetmek gerekirse, halk arasındaki 
tabirle bir elinde on marifet olan bir 
spor insanı. Kalp damar cerrahisi 
uzmanı olan Özüekren Kasapoğlu, 
eski milli sporcu. Çok sayıda madalya 
ve kupalarla dolu başarılı spor 
yaşantısının yanında Aqua Runners 
adlı takımın antrenörlüğünü de yapıyor. 
Bunun yanı sıra Yarış Bul blogda spor 
ve sağlık üstüne makaleler yazıyor. 

Aynı zamanda beş yıldır sürdürmekte 
olduğu triatlon hakemliği görevini 
kasım ayından bu yana MHK Başkanı 
sıfatıyla devam ettiriyor. Yarışma 
kuralları sorularımıza geçmeden önce 
Begüm Özüekren Kasapoğlu’nu kısaca 
tanıyalım.

nSayın hocam bize kısaca kendinizi 
tanıtır mısınız?
1980 Kocaeli doğumluyum. İlkokul, 

ortaokul ve liseyi İstanbul’da, 
üniversiteyi Kocaeli Tıp Fakültesinde 
okudum. 2012 yılında kalp ve damar 
cerrahisi uzmanı olarak çalışmaya 
başladım, halen daha görevimi 
sürdürmekteyim.

Spor kariyerim çok küçük yaşta yüzme 
ve bale ile başladı. 1994 yılında 
senkronize yüzme sporuna geçiş 
yaptım. 1999 - 2002 yılları arasında 
milli sporcu olarak yarıştım. 1998’den 
beri senkronize yüzme antrenörlüğü, 
2005 yılından beri de uluslararası 
senkronize yüzme hakemliği ve Türkiye 
Yüzme Federasyonu teknik kurul 
üyeliği yapmaktayım.

2012 yılında triatlona başladım, halen 
de yaş grubu sporcusu olarak aktif 
yarışmaktayım. 2015 yılından beri 
triatlon hakemliği ve antrenörlüğü 
yapıyorum. Kasım 2019’dan beri 
Türkiye Triatlon Federasyonu MHK 
Başkanı olarak görev yapmaktayım.

nGeçtiğimiz yıldan bu yana kurallarda 
bir değişiklik oldu mu?
Hayır, Bu yıl sporcular için yenilenen 
bir kural olmadı. Geçen sezondaki 
yarışların kuralları ile bu senekiler 
aynı. Sadece hakem yönetmeliğinde 
değişiklikler var.

nSayın hocam önemli bir konu, yarış 
öncesi kayıtta olmazsa olmazlar 
nelerdir?
Öncelikle içinde bulunduğumuz yıla 
ait aktif vizeli lisans belgesi şart. Yaş 
grupları dışındaki kategoriler il ve 
seyahat onay belgeleri getirmeleri 
gerekiyor.

TRIATLONDA 
9 KUSURLU 
HAREKET

Alpay AKHUN2
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nHocam, bu yıl çok sık karşılaştığım 
bir soru olan Türkiye Triatlon 
Şampiyonası kaç yarış üstünden 
olacak sorusu var. Konuyla ilgili bir kez 
daha sizden hatırlatma alabilir miyiz?
Yıl sonu puanlamaları, 3 standart 
mesafe yarışının en iyi ikisinin puanı 
alınırken 3 sprint mesafe yarışının 
da en iyi ikisinin puanları toplanarak 
toplam 4 yarış üzerinden hesaplama 
yapılacak.

nDördüncü sorumuz ise yaş grupları 
sporcularının en çok yaptığı hatalar ve 
buna mukabil verilen cezalar nelerdir 
şeklinde?
Bu oldukça kapsamlı bir soru ama 

özetlersek; öncelikle yarışa uygun 
olmayan bisikletlerle yarışma talebi 
geliyor. Buna o yarış formatına uygun 
olmayan bisiklet, aerobar, disk jant 
varsa asla müsaade edilmez. Bir 
diğeri üstsüz yüzmek konusu. Böyle 
bir durumda sporcuya uyarı yapılır, 
sadece mayo ile yüzmek için ısrar eder 
ise diskalifiye edilir. Ayrıca dubaların 
çevresinden belirlenen yönde 
yüzmeyen ve kestirme yapan sporcu 
da diskalifiye edilir.

Bir diğer önemli konu ise değişim alanı 
konusu. Değişim alanında bulunduğu 
yere işaretleme yapmak yasaktır. Yapan 
sporcu uyarılır, işareti kaldırmazsa 
işaret hakemler tarafından sporcuya 
haber verilmeden kaldırılır. Ayrıca 
değişim alanında sepetin dışında 
yarışa ait olmayan çanta vb. malzeme 
bırakmak yasak. Sporcu uyarılır, 
malzemeyi kaldırmazsa değişim 
alanında süre cezası verilir. Yüzmeden 
çıkışta değişim alanında sepetin 
dışında eşya bırakılırsa sporcuya 
koşu parkurunda penaltı noktasındaki 
tahtaya sporcunun numarası yazılır 
ve penaltı noktasında bekleme süre 
cezası verilir. Sporcu numarasını görüp 
herhangi bir turda durmak zorundadır, 
hiçbir turda durmaz ise diskalifiye 
olur. Değişim alanı çıkışında biniş 
çizgisinden önce bisiklete binmek veya 
iniş çizgisinden sonra bisikletten inmek 
için de benzer şekilde zaman cezası 
uygulanır, koşu parkurundaki penaltı 
noktasında tabelaya numarası yazılır ve 
süre cezası verilir. 
 
Çok önemli bir konu ise draft konusu. 
Draftsız yarışlarda draft yapmak 
yasaktır. Sprint ve standart mesafe 

yarışlarda ilk draftta bisiklet penaltı 
noktasında süre cezası verilir. Draft 
cezası almış olan sporcu en yakın 
penaltı noktasına gidip mavi kart 
cezası aldığını söylemekle yükümlüdür. 
Penaltı noktasında durmayan 
sporcu diskalifiye edilir. İkinci kez 
draft yaparken tespit edilen sporcu 
diskalifiye edilir. Orta veya uzun 
mesafe yarışlarda birinci ve ikinci 
draftta süre cezası verilir. Üçüncü 
kez draft yaptığı tespit edilen sporcu 
diskalifiye edilir.

Farklı cinsiyetlerde sporcuların 
birbirleri ile draft yapması da kural 
ihlalidir. Böyle durumda sporcu uyarılır, 
tekrarlarsa diskalifiye edilir.

Koşu etabında yarışma dışından 
herhangi birinin koşucuya eşlik etmesi 
de yasaktır. Sporcu uyarılır, devam eder 
veya tekrarlarsa diskalifiye edilir. Bitiş 
çizgisinden takım yarışları haricinde 

herhangi biri ile birlikte geçmek de 
diskalifiye nedenidir. 

nGeçtiğimiz yıl Alanya Sprint 
Triatlonu’nda sudan çıkan bir 
sporcunun kenarda duran seyirciye 
durduk yerde sataştığını görmüştüm. 
Buradan yola çıkarak sporcu-hakem ve 
sporcu-seyirci ilişkisinde nelere dikkat 
edilmeli?
Öncelikle herkesin birbirine saygı ve 
anlayış göstermesi çok önemli bence. 
Sporcular yarış ortamında heyecanlı, 
stresli, gergin, her şey iyi gitsin, istediği 
gibi olsun istiyor. Hata yapsa bile çoğu 
hatasını kabul etmemeye programlı.

Hakemler de stresli, gergin ve yorgun 
oluyor. Sabahın en erken saatinde gelip 
yemeden içmeden güneşin alnında 
akşam geç saate kadar çalışıyor. 
Hakemlerin de çoğu hata yapsa bile 
hatasını kabul etmemeye programlı 
olduğu görülüyor.
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Seyirciler ise çoğunlukla bu sporun 
bilirkişileri sıfatına bürünüyorlar. 
Sporcular yüzemiyor, bisiklete binmeyi 
bilmiyor ve koşamıyorlar ya da en 
azından varsa kendi yakınlarından 
kötü olduğunu düşünüyorlar. Bu 
noktada eğer herkes yarış alanında 
bulunan diğer kişilerin de benzer 
durumda olduğunu dair empati yapar 
ve ona göre daha sabırlı ve anlayışlı 
davranabilirse, iletişim yolu açık olur ve 
mutlu yarışlar geçirilebilir bence.

nYarış günü değişim alanı girişinde 
olmazsa olmazlar nelerdir?
Öncelikle yarış kurallarına uyan, frenleri 
tutan, gidon tıpaları olan bir bisiklet 
olması gerekiyor. Draft serbest olan 
yarışlarda aerobar olmayan, draft 
yasak yarışlarda kurallara uygun 
aerobarı olan bisikletler kullanılmalı. 
Yarışmaya uygun bir mayo ve kask 
giyilmiş, klipsleri de kapatılmış olmalı. 
Yarış numaraları her iki kol ve bacağa 
yazılmış ya da yapıştırılmış, çip ayak 
bileğinde takılı olmalı. Sporcunun 
kullanacağı bone, yüzücü gözlüğü, 
bisiklet ayakkabısı, gözlüğü, koşu 
ayakkabısı, şapka vs gibi şahsi 
malzemeler çantasında olmalı.

nBir sporcunun yarış esnasında çip 
veya bonesi düşerse ya da kaskının 
klipsi açılırsa ne olur?
Eğer çipi düşerse sporcu çipi 
bulabiliyorsa bulup geri takmalı aksi 
halde yarışa devam edemez. Bone 
yırtılır veya kaybolursa bunu en kısa 
zamanda hakeme bildirmeli. Kaskın 
klipsi açılırsa durup kilitleyip yarışa 
öyle devam etmeli aksi takdirde 
kendisine koşu parkurundaki penaltı 
noktasında süre cezası verilir.

nKürsü yapan sporcuların kürsüde 
yapmaması gereken tavır ve 
davranışlar var mı? Örnek olarak politik 
mesaj içeren hareket, sembol, tshirt, 
ya da flamalar gibi şeyler.
Kürsü yapan sporcu herkesin örnek 
almak isteyeceği kişiler oldukları 
için ona göre davranmalıdır bence. 
Kürsüdeki diğer sporculara, ödülünü 
veren kişilere saygılı olmalı, siyasi 
veya taraflı bir görüşü savunuyor 
gözükmemelidir.

nSon sorumuz ise minikler 
kategorisinde ailelerin yarış öncesi, 
yarış anı ve yarış sonrasında dikkat 
etmesi gereken hususlar nelerdir?
Minikler kategorisindeki sporculara 
öncelikle yarışma kuralları, spor 
ahlakı, disiplin ve saygı konusu çok 
iyi öğretilmeli. Böylelikle ileride 
alttan gelen minik sporculara buları 
öğretebilsinler, hem de bu sporu 
olması gerektiği şekilde ileriye 
götürebilsinler. Bu konu birincil 

dereceden antrenörleri 
ilgilendirse de ailelere düşen 
görevin de az olmadığı 
kanaatindeyim. 

Yaptığımız işin bir spor 
olduğunu, kazanmak 
kadar kaybetmenin de 
yaşanabileceğini, öz güvenli 
olmak kadar gerçekçilik ve 
mütevaziliğin de önemli 
olduğunu öğretmeli ve 
kendileri de minik sporculara 
örnek olmalılar.

Yarış anında sporculardan 
daha hırslı, bağırarak koşan 
veliler görmekteyiz. Hatta 

hatta bazen bu 
davranışlar, diğer 
sporcuların 
yarışmalarını ya 
da hakemlerin 
çalışmalarını 
engelleyecek 
kadar abartılı 
olabiliyor. 
Çocuklarını 
motive 
etmeleri tabi 
ki önemli 
ancak örnek olmanın daha 
önemli olduğunu düşünüyorum.

Yarış sonrasında ise sonuç ne olursa 
olsun çocuklarını tebrik etmeleri 
gerektiğini, hatta yarışan tüm 
çocukların tebrik edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum!

Triatlon kamuoyunu aydınlatan ve 
bilhassa yeni başlayanlara rehber 
olabilecek bu bilgiler için çok teşekkür 
ederiz. Yeni görevinizde başarılar 
diliyoruz.

Yazımızın sonuna gelip hani dokuz 
kusurlu hareket diye soranlarınız 
olabilir. Başlık, sporcuların dikkatini 
kural hatalarına dikkat çekmek içindi. 
Kurallar kitabındaki sadece dokuz 
kural değil, yarışanlar için hepsi büyük 
önem taşımaktadır. Bilhassa oyunu 
kuralına göre oynamak, “fairplay” 
ve “fairgame”e önem vermek, her 
sporcunun şiar edinmesi gereken bir 
husustur. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
dediğin gibi “Sporcunun zeki, çevik ve 
ahlaklısı...”

Bol triatlonlu günler... b

Herkesin birbirine saygı 
ve anlayış göstermesi çok önemli. Sporcular yarış ortamında heyecanlı, stresli, gergin, her şey iyi gitsin, istediği gibi olsun istiyor. .



Bisikletin üzerindeyken 
üzgün olamazsın.

Anonim

µ Tanju TAŞÇILAR



23MART ‘20  • bikepedia •  

Geçtiğimiz 
sayımızda 
Bisan All Trail 
Gravel modelini 

incelemiştik. Oldukça 
memnun kaldığımız bu 
bisikletin ardından mart 
sayımızda elektrikli olan 
kardeşi Bisan E-Gravel’i 
inceliyoruz. 

Bisan E-Gravel alüminyum 
kadro ve karbon maşaya 
sahip. Kadroyu ilk bakışta 
karbon sanabilirsiniz. 

Bunun sebebi gizli kaynak 
teknolojisinin kullanılmış 
olması. Kaynak noktaları 
özenle temizlenip üzerine 
boya atıldığı için özellikle 
kadronun ön tarafında hiç bir 
pürüz gözükmüyor. Maşa All 
Trail modelinde olduğu gibi 
tamamen karbon fiberden 
üretilmiş. Tüm kablolar 
kadro ve maşanın içinden 
geçiyor. Kısaca E-Gravel’da 
modern bir tasarım hakim. 
Bisiklette kullanılan 
donanımın tamamı 

BISAN e-GRAVEL
Gravel tarzı bisikletler iyiden iyiye 
tercih edilir olmaya başlandı. Hal 
böyle olunca bisiklet firmaları bu 
tip modellerin üretimine ağırlık 
vermeye başladı. e-Bike serisine 
de dahil edilen gravel serisi 
2020’de popülerliğini artırmaya 
devam edecek gibi gözüküyor.

25km/s 
hıza kadar güç 
desteği veriyor 

ve gidondaki 
ekranı binicinin 

ihtiyacı olan 
tüm bilgileri 

sunuyor
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Shimano’dan geliyor. Shimano RS171 
sokma milli jant seti Michelin Power 
Gravel 700x38c lastikler ile donatılmış. 
1x11 Shimano GRX grupsetin yer aldığı 
E-Gravel aynı zamanda hidrolik disk 
frenlerle geliyor. 

Genel donanıma bir bakış attığımıza 
göre Shimano Steps E-7000 motora 
geçebiliriz. Shimano E-7000 
motorunu ilk kez 2018 yılında tanıttı. 
O zamandan beri üst-orta segment 

bisikletlerin çoğunda bu motor 
kullanılıyor.  . Ekranın sağ tarafındaki 
düğme ile üç adet mod arasından 
dilediğinizi seçebiliyorsunuz. Bisan 
E-Gravel batarya üstündeki soket 
ile şarj ediliyor. 60NM, 250W güç 
sunabilen motor 504Wh değerindeki 
bataryası ile size bir sürüşü rahatlıkla 
çıkartıyor.
Bisan E-Gravel sürmesi epey zevkli bir 
bisiklet. Hali hazırda çabuk ivmelenen, 
ince tekerlekleri sayesinde yormayan 

Maşa tamamen 
karbon fiberden 

üretilmiş. 
Tüm kablolar kadro

 ve maşanın 
içinden geçiyor.

bir bisiklete elektrik motoru 
takılınca eğlence kaçınılmaz 
oluyor. Eğim ne olursa olsun 
rahatlıkla tırmanmaya devam 
edebiliyorsunuz. 

Motorun ayarlarını Shimano’nun 
E-Tube uygulaması ile rahatlıkla 
yapabiliyorsunuz. Bu uygulamayı 
telefonunuza yükledikten sonra 
Bluetooth ile cihaza bağlanıp 
basit arayüz ile işlemlerinizi 
gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı 
zamanda sistemi evinizdeki 
bilgisayarınza da bağlayıp 
gerekli olduğu durumlarda 
güncellemeleri ve daha detaylı 
ayarları yapabiliyorsunuz. 

Sonuç olarak Shimano elektrik 
motorlarında uzun zamandır 
sahne alıyor. Bugüne kadar epey 
veri topladılar ve aynı zamanda 
epey problem çözdüler. Bu 
yüzden Bisan’ın Shimano Steps 
seçimi yerinde olmuş diyebiliriz. 
Testlerimiz sırasında biz de 
herhangi bir sorun yaşamadık 
diyebiliriz.

Bisan E-Gravel şu anda sadece 
52 cm kadro boyu ile satışa 
sunulmuş durumda. Bu kadro 
boyu belli ayarlar çerçevesinde 
ortalama bir kitleye hitap ediyor. 
14,750TL’lik fiyatı rakiplerine 
göre hatırı sayılır miktarda 
avantaj sağlıyor. b
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BISAN E-GRAVEL
KADRO Alloy 6061

KADRO ÖLÇÜSÜ 52 cm

MAŞA Karbon

JANT Shimano WH-

RS171

LASTİK CST (700x38C)

ZİNCİR Shimano 105 

CN-E8000-11

FREN SİSTEMİ Shimano GRX 

BR-RX 400 

Hidrolik Disk

VİTES KOLU 1x11 vites

RUBLE Shimano 105 

CS-HG700 (11S) 

(11-34 T)

ÖN AKTARICI Shimano 105 

FD-R7000

ARKA AKTARICI Shimano GRX 

RD-RX810

ÖN JANT GÖBEĞİ Shimano WH-

RS171

ARKA JANT GÖBEĞİ Shimano WH-

RS171

AYNAKOL Shimano Steps 

E8000 SM-CRE8

MOTOR Shimano Steps 

E7000

GİDON PRO

GİDON BOĞAZI PRO

FURŞ TAKIMI NECO

SELE SELLE ROYAL

SELE BORUSU ENRICO

PİL Lithium Ion BT-

E8100 504Wh

FREN & VİTES KOLU Shimano GRX 

ST-RX600 (1x11)



BISIKLET

Bu ayki BDM mekanımız, Balçova’nın ara 
sokakları arasında, 

gıda üzerine eğitim 
almış iki kardeşin 

açmış olduğu butik
kahve eviCup&Ride Coffee

DOSTU MEKANLAR
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Gıda üzerine eğitim alan 
iki kardeşin hayallerini 
gerçeğe dönüştürdükleri bir 
mekan Cup&Ride. Eğitim 

hayatı boyunca aktif olarak bisiklet de 
kullanan Aycan, Sinop’tan Edirne’ye 
uzanan başarılması zor bir tura da 
imza atmış. Yurt dışında da eğitim 
alırken bisiklet ve kafe konseptini 
kafasında kurmuş, Balçova’nın ara 
sokaklarında kendine yer edinmiş bu 
mekanın hem içecekler konusunda, 

hem de yiyecekler konusunda 
özellikle de tatlılar konusunda almış 
oldukları eğitimin hakkını vererek iş 
çıkardıklarını belirtmeliyiz.

Hem bisiklet dostu 
hem de kahve 
yudumlayabileceğiniz 
bir ortam 
oluşturulmuş. 
Bunu daha da 
ileriye götürüp 

bisikletinizdeki ufak sorunlar için 
tamirini gerçekleştirebileceğiniz bir 
istasyon yaratma düşünceleri de var. 
Bir yandan kahvenizi yudumlarken bir 
yandan da bisikletinizdeki problemi 
giderebilmenizi amaçlıyorlar. O amaçla 
her ne kadar ara sokakta kalmış olsalar 
da bu hizmeti gerçekleştirebilmek 
adına bahçeli ve de butik bir yer 
bulmuşlar. Mevcut haline dönüştürmek 
hayli vakitlerini alsa da gerçekten ferah 
ve şirin bir kafe olmuş.

Bisiklet kiralama konusunda da 
müşteriden gelecek talebe göre 
davranmayı düşünen kardeşler, 
duruma göre havaların da ısınması ile 
bunu konuda da hizmet verme planları 
bulunmakta. Aynı şekilde bisiklet 
odaklı konularda “work shoplara” da 
yer verecekler. Yerin konumu çok sapa 
bir noktada olsa da Balçova civarında 
bu tarz bisiklet dostu bir kafenin 
olması en önemli avantajı olacaktır. 
Bakıldığında Bostanlı tarafında bu tür 
konseptli kahve mekanları daha fazla 
görüyoruz. Göztepe’den başlayarak 
Balçova’ya kadar olan bölgede bu tarz 
bir yerin öncülerinden olmalarının 
avantajını yaşayacaklardır. Özellikle de 
bahsedilen tamir istasyonu ve satış-
kiralama hizmetleri de eklenirse çoğu 
kişinin favori mekanı olacaktır.

Bisiklet teması üzerinden 
gitmeyi düşündükleri 

için isim konusunda 
da o paralelde 
fikirler yaratmaya 
çalışmışlar. Tabi 
isim koyma 
konusu bir işletme 
açarkenki en zor 
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adımdır. Belki de aynı zamanda 
da en uzun süren süreç. İlk 
başlarda tek kelimelik bir isim 
koymayı istemişler. Kısa ve 
akılda kalıcı olsun diye. Ancak 
isim bulmada, gelişen ve 
değişen dünyamızda yeni 
engelleri de doğuruyor. 
Sosyal medya hesabı 

açabilmek için bulduğunuz 
ismin kullanılmıyor olması 
gerekliliği gibi. Bu yüzden kısa isimli 

“Karpatka adındaki 
Polonya’ya ait, altı ve 

üstü profiterol hamuru, 
içinde de krema 

olan lezzetli tatlıyı 
denemenizi öneriyoruz. 

opsiyonlarda zorlandıkları için iki isimli 
seçeneklere yönelmişler. İçeriğinde 
“Cup” olmasını istedikleri için ilk 
başta “cupandbike” düşünülmüş 
ancak muhtemelen bahsettiğimiz 
sebeplerden dolayı vazgeçilmiş. En 
nihayetinde sadece bisiklet değil, 
araba, özellikle de motor kullanımını 
da yansıtması için “cupandride” 
isminde karar kılmışlar.

Biraz da menüden bahsetmek 
gerekirse; özellikle de Karpatka 
adındaki Polonya’ya ait, altı ve üstü 
profiterol hamuru, içinde de krema 
olan lezzetli tatlıyı denemenizi 
öneriyoruz. Bunun dışında özel 
çekilmiş dünya kahveleri, çeşitli 
aromalı çaylar gerçekten uygun 
fiyatlarla müşteri ile buluşuyor. Zaten 
asıl amaçları müşteri kazanmak, 
sürekli bir devamlılığı olsun diye 
düşündüklerinden bu konuda oldukça 
cömert davrandıklarını söyleyebiliriz. 

Yolunuzu bir kere düşürdükten sonra 
vazgeçemeyeceğiniz bir mekan 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.b
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7

YAŞAM

nSarı bisiklet projesi ile hedeflenen 
nedir?
ETİ Sarı Bisiklet Projesi ile, 2014 yılından 
bu yana sağlıklı bir yaşam için hareket 
etmenin önemi hakkında toplumda 
farkındalık yaratmayı ve hareket etmenin 
en eğlenceli unsurlarından biri olan 
bisikletin kullanımının yaygınlaşmasına 
katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. “Sağlık 
İçin Hareket, Hareket için Bisiklet” 
sloganıyla yürüttüğümüz bu projeyle 
dünyada ve ülkemizde giderek artan bir 
sorun haline gelen fiziksel hareketsizliğin 
önüne geçerek, toplumun bisiklet 
konusunda farkındalığını artırarak, 
insanları daha hareketli bir yaşama 
teşvik etmeyi ve daha sağlıklı bir 

neslin yetişmesine katkıda bulunmayı 
hedefliyoruz.

nBu proje, hangi yılda ve kimler 
öncülüğünde hayat buldu?
ETİ Sarı Bisiklet Projesi, 2014 
yılında ETİ ve Aktif Yaşam Derneği 
ortaklığında hayata geçti. 2014 yılında 
Eskişehir’de başlayan ve 2015 yılında 
İstanbul’a taşınan ETİ Sarı Bisiklet 
Projesi kapsamında, “hareketlilik” 
kavramını bisiklet aracılığı ile toplumun 
her kesimine yayabilmek amacıyla 
bugüne kadar gerçekleştirilen ilkokul 
eğitimlerinden semt pazarı etkinliklerine, 
kampüs içi bisikletle ulaşımdan toplu 
sürüş etkinliklerine, mobil tamir 

Züleyha DİKBAŞ2

“ Aktif Yaşam 
Derneği Başkan 
Yardımcısı Şule 

Serter ile 
ETİ Sarı Bisiklet 
projesi üzerine 

görüştük.
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aracı aktivitelerinden geri dönüşüm 
kampanyasına, bisiklet bakım onarım 
istasyonlarından trafikte bisiklet 
farkındalığına kadar çeşitli uygulamalar 
ile toplumda bisiklet kültürü ve 
alışkanlığı yaratmaya çalışıyoruz. 

nBu projede en çok hangi yaş kitlesi 
katılım sağladı?
ETİ Sarı Bisiklet Projesi başladığı günden 
bu yana Türkiye ve dünya bisiklet 
gündemini takip ederek ve her proje 
yılında etki değerlendirme çalışmaları 
ve bisiklet ve hareket algısına yönelik 
Türkiye toplumu temsili araştırmalar 
yaparak ihtiyacı ve hedef kitlesini 
yeniden belirledi. Böylece bugüne 
kadar güncel kalmayı başaran bir 
sosyal sorumluluk projesi haline geldi. 
Bu zamana kadar çocuklara, gençlere, 
kadınlara, yetişkinlere, ETİ çalışanlarına 
ve mahallelere odaklanan Sarı Bisiklet 

Projesi’nin ilk yılından beri vazgeçmediği 
tek etkinliği, ilkokul 2,3 ve 4. sınıf 
öğrencilerine yönelik verilen güvenli 
bisiklet sürüş eğitimleri ve hareketli 
yaşam seminerleri oldu. Bugüne kadar 
25 binden fazla ilkokul öğrencisine 
eğitim verdik.

nTürkiye’de ilk defa akaryakıt 
istasyonlarında ücretsiz “bisiklet bakım 
noktaları” kuruldu. Bununla ilgili geri 
dönüşler nasıl?
2017 yılında pilot olarak İstanbul 
Bağdat Caddesi Shell istasyonuna 
tamir ve bakım ünitemizi yerleştirdik 
ve bisikletlilerden olumlu geri 
dönüşler aldık. 2018 yılında bu 
üniteleri yaygınlaştırmak amacıyla 
İstanbul Bostancı ve Yeniköy, İzmir’de 
ise Güzelbahçe Shell istasyonlarına 
uygulama yaptık. 2019 yılında ise 
istasyonları yaygınlaştırmaya devam ettik 

ve İzmir Güzelyalı, İstanbul Ataköy Sahil, 
Antalya Kırcami ve Fethiye Merkez Camii 
Shell akaryakıt istasyonlarına uygulama 
yaptık. 

nProje kapsamında bisiklet geri 
dönüşüm kampanyası başlatıldı. Konu 
hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
2018 yılında bisiklet kullanımını 
yaygınlaştırmak ve kullanılmayan 
bisikletlerin geri dönüşümünü sağlamak 
amacıyla İstanbul’u pilot bölge seçerek 
“2. El Bisiklet Kampanyası”nı yürüttük. 
Bu kampanyayı düzenlememizde, 2017 
yılında ETİ’nin yaptırdığı Türkiye Fiziksel 
Aktivite, Bisiklet ve Yürüyüş Pratikleri 
Araştırması’nın sonuçları etkili oldu. 
Araştırmaya göre Türkiye’de 2 milyon 
atıl bisiklet bulunuyor. Bu kadar ciddi 
sayıdaki bisikletin kullanım dışı olması 
bizim açımızdan oldukça dikkat çekici 
oldu. 

Pek çok evde herhangi bir arızası 
nedeniyle veya çocukluk yıllarına ait olup 
da artık kullanılmayan bisikletler atıl 
durumda bekletiliyor. Biz bu bisikletleri 
gün ışığına çıkarıp tekrar kullanıma 
hazır hale getirmek ve yeni sahipleriyle 
buluşturmak amacıyla bir kampanya 
düzenlemeye karar verdik. 2017 
yılında İstanbul’da toplanan 500’den 
fazla bisikletin bakım ve onarımla 
yenilenmesini sağlayarak İstanbul’da 
bulunan 3 ilkokulda öğrenim gören 
öğrencilere hediye ettik.

2018 yılında “2. El Bisiklet 
Kampanyası”nın kapsamını genişlettik 
ve Eskişehir, İzmir ve Konya olmak 
üzere 3 ilde “Bisiklet Geri Dönüşüm 
Kampanyası” başlattık. Bu illerde Sarı 
Bisiklet Teslim Noktaları belirledik ve 
bağışçıların bisikletlerini bu noktalara 
teslim etmeleri için duyurular yaptık ve 
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260 bisiklet toplayarak İzmir, Eskişehir 
ve Konya’da ilkokul öğrencilerine hediye 
ettik. 

Geçtiğimiz yıl ise kampanya 
kapsamında İhtiyaç Haritası ile iş birliği 
yaparak kampanyayı tüm Türkiye’ye 
yaygınlaştırdık. Geçen yıllarda olduğu 
gibi 2019 yılında da 3 şehir belirledik; 
Ankara, Samsun ve Antalya ve bu 
şehirlerde topladığımız bisikletlerin 
tamir ve bakımlarını yaparak yeniden 
kullanılabilir hale getirdik. Sonrasında 
yine şehirlerde bulunan ilkokullara 
hediye ettik. 

nKadınların projeye katılımını nasıl 
görüyorsunuz?
Proje kapsamında 2015 yılında, 
Türkiye’de bisiklet kullanan ve kullanmak 
isteyen tüm kadınları bir araya getirmek 
ve kadınlar arasında bir dayanışma 
ve yardımlaşma ortamı sağlayarak 
kadınlar arasında bisiklet kullanımının 
yaygınlaşmasına katkı sağlamak 
amacıyla “Bisikletli Kadın İnisiyatifi”nin 
kurulmasına öncülük ettik. 

2015 yılında Bisikletli Kadın İnisiyatifi 
ile bilmeyenlere bisiklet eğitimleri, 
tamir atölyeleri, trafikte bisiklet sürüş 
etkinlikleri, bisikletli kadın buluşmaları 
gibi birçok etkinlik ve iletişim çalışması 
gerçekleştirdik. Yıl boyu yaptığımız ve 
bisiklet kullanımına dair sorunların ve 
çözüm önerilerinin geliştirildiği bisikletli 
kadın buluşmaları sonucunda “Kadınlar 
İçin Bisiklet Kılavuzu” hazırladık ve 
yayınladık. Bu kılavuz binlerce kişi 
tarafından okundu ve paylaşıldı. 
Yıl boyu düzenlediğimiz ekinlikler 
ve iletişim çalışmaları sonucunda 
BKİ Facebook kapalı grubu 5 bin 

kadın bisikletli üyeye erişti. Bugün 
faaliyetlerine devam eden BKİ’nin 7 bine 
yakın üyesi mevcut. 

nEti sarı bisiklet çalıştayı ile ilgili bilgi 
alabilir miyiz?
Sarı Bisiklet Çalıştay’ı, bisikletin 
yaygınlaşması konusunda fırsat ve 
zorlukları değerlendirmek, paydaşlara 
düşen rolleri ve atılması gereken adımları 
belirlemek, geleceğe yönelik eylem 
planları ve çözüm önerileri geliştirmek 
amacıyla düzenlendi.  

“Bisiklet, Sağlık, Kent” temalı panelde 
ve masa tartışmalarında, bisiklet 
kullanımının yaygınlaşması, güvenli 
bisiklet yolu altyapısı ve bisiklet 
parklarının yapılması, bisikletin toplu 
ulaşım araçları ile entegrasyonu, 
paylaşımlı bisiklet sistemlerinin 
çoğalması gibi yapısal çalışmaların yanı 
sıra algısal olarak da gündelik yaşamda 
bisiklet kullanımının benimsenmesi 
yönünde gerekli adımlar tartışıldı.

Çalıştay sonunda bisikletli bir yaşam için 
“iş birliği” fırsatlarını hayata geçirmeye 
yönelik çözüm önerileri bir raporda 
toplanarak paydaşlarla ve kamuoyu ile 
paylaşıldı.

nAvrupa ile kıyaslarsak Türkiye’de 
bisiklet kullanımını nasıl görüyorsunuz?
Avrupa’da bisiklet kullanımına 
baktığımızda karşımıza çıkan ilk örnek, 
Danimarka’nın başkenti Kopenhag 
oluyor. Uzun yıllardır toplu ulaşım alt 
yapısına ve bisiklet yollarına yapılan 
yatırımlar sayesinde şehirde bisiklet 
sayısı araba sayısını geride bırakmış 
durumda. Bu durumda Danimarka’da 
her 10 kişiden 9’unun bisikleti var. 

2015 yılında yaptığımız “Türkiye Bisiklet 
Algısı Araştırması”, Türkiye’nin henüz 
bisikletli bir toplum olmadığını ancak 
bisikletin daha fazla bireylerin hayatına 
girmeye başladığını gösterdi. 2000’li 
yıllarda hanelerdeki bisiklet sahipliği 
%14 iken bu oran 2014 yılında %30 
oranına ulaştı. Fakat ülke olarak Avrupa 
ülkeleri arasında hala çok gerideyiz. 

Hane bisiklet sahipliği konusunda OECD 
ülkeleri arasında sondan üçüncü, Avrupa 
ülkeleri arasında ise sondan beşinciyiz. 
Türkiye’de bisiklet sayısı 30.000.000 
(BİSED, 2013), buna karşın Türkiye’de 
bisiklet kullanım oranı %5’i geçmiyor. 
Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye’de 
bisiklet, bir spor aracı veya ulaşım aracı 
kimliğiyle yaygın olarak kullanılmıyor. 
Türkiye’de bisiklet çocuk ve genç işi 
olarak görülüyor. Kullanıcıların büyük bir 
kısmını (%67) erkekler oluşturuyor. 
Ancak Türkiye toplumunun bisiklet 
algısının genel anlamda olumlu 

olduğunu söylemek mümkün. 

nSon olarak, bisiklet kullanımını 
arttırmaya yönelik yeni projeleriniz var 
mıdır?
ETİ Sarı Bisiklet projesi, 2020 yılında 
da devam edecek. Sürdürülebilir 
ve alternatif ulaşım konuları, Aktif 
Yaşam Derneği olarak her zaman 
gündemimizde olan çalışma alanları 
arasında uçuştur.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
tarafından yürütülen Sivil Toplum Aracı 
ve Medya Programı - Sivil Toplum Ağlar 
ve Platformlar Destekleme Programı 
kapsamında WRI Türkiye (Sürdürülebilir 
Ulaşım ve Şehirler Derneği) liderliğinde 
yürütülen 5 ortaklı “Türkiye Sürdürülebilir 
Kentsel Ulaşım Ağı – Sustainable Urban 
Transport Network Turkey” projesinde 
de  Aktif Yaşam Derneği olarak yer 
alıyoruz.b
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K
arbonhidrat, gün içerisinde 
bile bize enerji sağladığı gibi 
özellikle spor yapan kişiler için 
de bu konuda oldukça önemli 

bir besin ögesidir. En çok merak edilen 
karbonhidrat üçlüsü ise makarna, bulgur, 
pirinçtir. Gelin bu sayımızda bu üçlüyü 
biraz inceleyelim.

Makarna: Saf durum buğdayından elde 
edilen irmikten üretilen bir besindir. 
Durum buğdayının ekmeklik buğdaya 
göre protein içeriği daha zengindir. Aynı 

 MAKARNA?
BULGUR? PİRİNÇ?

SA
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Son zamanlarda karbonhidratlar ile ilgili çelişkileri duymaya başlasak bile 
Türk toplumu olarak en çok tükettiğimiz besin grubu karbonhidratlardır. Bu 
nedenle karbonhidrat kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiğini ve hangi 
karbonhidratların daha doğru olduğunu bilmemizde fayda vardır.

zamanda makarna üretiminde yüksek 
sıcaklıklar kullanılmadığı için işlenmesi 
sırasında besin kaybı ihtimali de 
düşüktür. Makarna, vitamin ve mineraller 
açısından da çok zengindir. Bu özellikleri 
sayesinde çocuklar için mükemmel bir 
enerji kaynağıdır. A, B1, B2 vitaminleri, 
demir, kalsiyum, fosfor ve protein 
yönünden zengindir.

Makarnayı sakıncalı, kalorili ve yağlı hale 
getiren ise hazırlanış aşaması ve eklenen 
soslarıdır. Makarna peynir ve yoğurtla 
birlikte yiyip proteinini arttırabileceğiniz 
gibi, balıklı ve cevizli olarak omega-3 
yağ asidi alımınızı arttırabilirsiniz ya da 
sebzeli makarnalar yaparak lif alımınızı 
arttırabilirsiniz. Çeşitlendirmek ve 
lezzetlendirmek sizin elinizde! 

Makarna pişirirken dikkat edilmesi 
gereken diğer püf noktaları ise, pişirme 
suyunun dökülmemesi gerektiği ve 
çok fazla pişirilmemesi gerektiğidir. 
Dökülen su ile vitamin ve minerallerde 
kayıplar görülür. Fazla pişen makarnanın 
ise glisemik indeksi daha yüksektir. 
Bu da kan şekerinize daha çok etki 
ediyor demek olur. Bu nedenle daha az 
pişirilmiş makarnaları tercih edin.

Deniz ZÜNBÜLCAN
Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı
2

7
“Makarna yediğimde daha uzun süre 
tok kalmak istiyorum” diyorsanız kepekli 
veya tam buğday olanlarını tercih 
edebilir ve besin değeri açısından yüksek 
besinlerle birleştirebilirsiniz.

Bulgur: Bulgur buğdaydan yapılan 
geleneksel bir Anadolu yiyeceği olup 
tahıl grubuna ait bir besindir. Bulgur 
önemli ve ekonomik bir karbonhidrat 
kaynağıdır. 

İçeriğine bakacak olursak yüksek 
miktarda lif içerdiğini görürüz. Bu da 
bulgurun hem kabızlık problemi yaşayan 
kişilerin hem de tok kalmak istiyorum 
diyen kişilerin yardımına koşacak bir 
tahıl olduğunu gösteriyor. Tabii ki dolaylı 
olarak da kilo kontrolünde de önemli 
bir rolü olduğunu söyleyebiliriz. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün belirttiği üzere 
günde 25-30 gr civarında lif ihtiyacımız 
bulunmaktadır. Bu da yaklaşık 1 tabak 
bulgura denk gelmektedir. Tabii ki 
tüm lif ihtiyacımızı tamamen 1 tabak 
bulgurdan karşılamak çok doğru değildir. 
Her zaman önemli olan nokta besin 
çeşitliliğidir. 

Aynı zamanda bulgurun yapısındaki 
B1 vitaminlerinin sinir ve sindirim 
sistemimizin güçlenmesinde önemli 
rolü vardır. Ayrıca bu vitaminin düzenli 
alınmasının beriberi hastalığının 
önlenmesinde de etkileri vardır. 

Bulgur bütün bunların dışında yapısında 
içerdiği folik asit sayesinde hamile 
annelerin bebeklerinin zeka seviyesini 
ilerletmede oldukça gereklidir. Bulgurun 
glisemik indeksi düşüktür ve uzun 
süre tok tutar. Kana yavaş karıştığı 
içinde diyetlerde kullanılabilecek bir 

tahıldır. Şeker hastalarına da tavsiye 
edilmektedir.  
Pirinç: Makarna ve bulgur gibi pirincin 
de tüketimi oldukça yaygındır. Pirinç 
konusunda önemli olan nokta ise beyaz 
pirincin mi kahverengi pirincin mi 
kullanıldığıdır.

Tüm tahıllarda olduğu gibi pirinçte de 
kepek, germ ve endosperm bölümleri 
vardır. Kepek bölümü tohumu koruyan 
sert, lif, mineral ve antioksidanları içeren 
kısımdır. Germ kısmı karbonhidrat, yağ, 
protein, vitamin, mineral, antioksidanlar 
ve diğer bitki bileşiklerini içeren 
besleyicilik açısından zengin kısımdır. 
Endosperm kısmı ise tahılın en büyük 
kısmıdır. Çok büyük bir kısmı nişastadan 
çok az kısmı proteinden oluşmaktadır. 

Beyaz pirinçte kepek ve germ kısmı 
çıkarılır. Bu genelde tat değişikliği, raf 
ömrü uzatmak, pişirme kalitesinde artış 
görmek için yapılır. Ancak böyle bir 
durumda beyaz pirinç yendiği zaman 
yüksek oranda basit şeker almış olunur. 

Kahverengi pirinçte ise besleyici tüm 
kısımlar bulunmaktadır. Bu nedenle 
pirinç yemek isteyen kişilerin tercihlerini 
iyi yapması gerekmektedir. 

Yapılan çalışmalarda beyaz pirinç yiyen 
kişilerde obeziteye yatkınlığın arttığı 
görülmüşken kahverengi pirinç yiyen 
kişilerde obezite ve kronik hastalıklara 
yakalanma riskinin azaltılabileceği 
gözlenmiştir. 

Yediğiniz her 2-3 yemek kaşığı makarna, 
bulgur veya pirincin 1 dilim ekmek 
olduğunu unutmadığınız sağlıklı ve fit 
günlere! b
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sistemli Shimano 105 R7000 set 
bulunuyor. 50-34 aynakol oranı 11-
34 kaset oranı ile Trek Domane SL5 
adeta bir dağ keçisi gibi tırmanıyor. 
Bisikletin kadrosu alışılagelmiş 
ebatlarda. 54 kadro için üst boru 
54cm ve sele borusu 50cm. Kadronun 

furş takımı üstünde ve sele borusu 
kelepçe bölgesinde patentli IsoSpeed 
sistemi yer alıyor. Bu sistem sele 
ve gidonda hissedilen titreşimleri 
neredeyse sıfır seviyesine indiriyor. 

Trek bir süre önce Project 
One adı altında çok özel bir 
satış sistemini başlatmıştı. 
Bu sayede insanlara 

bisikletlerinin rengini bile kendilerinin 
belirleyebilmesine imkan vermişti. 
İncelemesini yaptığımız Domane SL5 
bu özel renklerden birine sahip. Sedefli 
Mor rengi ile güneş altında ayrı bir 
duruşa sahip olan bu bisikletin teknik 
özellikleri ile başlayalım.

Bisikletin üzerinde hidrolik disk 

Vites ve fren kabloları tamamen kadro 
içinden geçiyor. Kadronun ve maşanın 
bacakları sokma mil standartında 
yapılmış. Bu sayede tekerlekler 
kadroya kesin bir şekilde bağlanıyor. 
Disk frenlerin ayrı bir sonucu ise kadro 
kaliper bağlantıları. Trek Domane SL5 
düz bağlantı (flat mount) sisteme 
sahip. Bu sayede kolayca ayarlanan 
ve hafif frenlere sahip oluyorsunuz. 
Rotorlar önde ve arkada 160mm 
olarak tercih edilmiş. Bu sayede uzun 
inişlerde daha az öten frenlere sahip 
olacağınız garantilenmiş oluyor. 

Jantlar, tekerlekler, sele, gidon ve 
gidon bandı Trek’in kendi markası 
olan Bontrager seçilmiş. 700x32c 
ebatındaki tekerlekler modern 21mm 
genişliğindeki jantlara geçirilmiş 
durumda. Bu lastik ve jant setinin 
tubeless olarak da kullanılabilir 
olduğunu belirtmekte fayda var. Trek 
Domane SL5 farklı kadro boylarında 

Bütün bisikletler 
güzeldir, ancak 
bu konuğumuz 

diğerlerinden biraz 
daha alımlı gibi 

duruyor ne dersiniz? 
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TREK DOMANE SL5
KADRO 500 serisi oclv karbon, ön ve arka isospeed, dahili depolama, 

konik kafa borusu, dahili kablo yönlendirme, 3s zincir tutucu, 

duotrap s uyumlu, çamurluk monteli, düz montaj diski, 

142x12mm

KADRO ÖLÇÜSÜ 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. Domane sl karbon, konik 

karbon gidon, iç fren rotu, çamurluk monteli, düz montaj diski, 

12x100mm aks boyunca

MAŞA 44, 47. Domane slr karbon, konik karbon gidon, iç fren 

yönlendirme, çamurluk montajları, yassı montaj diski, karbon 

düşmeleri, aks boyunca 12x100mm

ÖN GÖBEK Bontrager, sızdırmaz yatak, merkez kilit diski, aks üzerinden 

100x12mm

ARKA GÖBEK Bontrager, sızdırmaz yatak, merkez kilit, shimano 11 vitesli 

freehub, aks üzerinden 142x12mm

ORTA GÖBEK Praxis, t47 dişli, iç yatak

JANT Bontrager affinity disk, tubeless hazır, 24 delikli, 21 mm 

genişlik, presta sibop

JANT TELİ 14g paslanmaz çelik

LASTİK Bontrager R1 hard-case lite,60 tpi, 700x32c

VİTES KOLU Shimano 105 R7025, kısa erişme kolu, 11 vites. (44-47-50-52)

VİTES KOLU Shimano 105 R7020, 11 vites, (54-56-58-60-62)

ÖN AKTARICI Shimano 105 R7000, Direct-mount

AKRA AKTARICI Shimano 105 R7000, Uzun bacak, maks. 34t dişliyi destekler

AYNAKOL  (44-47) Shimano 105 R7000, 50/34 (kompakt), 165mm uzunluk

 (50-52) Shimano 105 R7000, 50/34 (kompakt), 170mm uzunluk

 (54-56) Shimano 105 R7000, 50/34 (kompakt), 172,5 mm uzunluk

 (58-62) Shimano 105 R7000, 50/34 (kompakt), 175mm uzunluk

KASET Shimano 105 hg700-11, 11-34, 11 speed

ZİNCİR Shimano 105 hg601, 11 speed

SELE Bontrager Arvada comp, 138mm genişlik

SELE BORUSU Bontrager karbon iç seatmast kapağı, entegre ışık montajı, 

20mm ofset, uzun boylu

GİDON Bontrager comp vr-s, alaşımlı, 31,8 mm, 81-100 mm’lik 

ulaşma, 118-124 mm’lik damla, 36-44 cm genişlik

GİDON BOĞAZI Bontrager elite, 31.8mm, blendr uyumlu, 7 derece, 

60-110mm uzunluk

FREN Shimano 105 hidrolik disk, düz montaj

FREN ROTORU Shimano sm-rt70, 160 mm, merkez kilit

donanımların da boyları değişiyor. 
44cm ebatındaki bir kadroda kısa 
aynakol, 36cm genişliğinde gidon, 
60mm uzunluğunda gidon boynu, 
kısa sele borusu ve küçük eller için 
özel vites/fren kolları yer alırken 58cm 
ebatındaki bir kadroda ona uygun 
uzunlukta donanımlara yer verilmiş. 
Bu fiyat seviyesinde olması gereken 
özellikler tam olarak bunlar oluyor.

Trek Domane SL5 detaya verilen 
önem ile ön plana çıkıyor. Alt borudaki 
suluk kafesinin altında yer alan gizli 
taşıma bölmesi, boyadaki kusursuzluk, 
IsoSpeed teknolojisi ve parçaların 
birbirine uyumu üst seviyede. 500 
OCLV karbon teknolojisi sayesinde 
rijitliği konfora dönük kadro 32c 
lastikler ve IsoSpeed ile birleştiğinde 
çok ciddi rahatlık sağlıyor. Sürdüğünüz 
bisiklet konfor olarak adeta şehir 

bisikletlerini yakalıyor. Bu sayede 
uzun yollarda daha az yoruluyor 
eve döndüğünüzde daha az ağrı 
yaşıyorsunuz. Son sayılarımızda yol 
bisikletinde rahatlığa ve konfora 
önem veren bisikletleri incelediğimizi 
farketmişsinizdir. Önceleri insanlar 
şehir içi ulaşım için dağ bisikletleri 
alırlardı. Dişsiz lastikler ile modifiye 
edip kullanırlardı. Sonrasında şehir 
bisikletleri yaygınlaştı. Şu anda yeni 
bir geçiş aşamasındayız. Artık insanlar 
şehir bisikletleri yerine gerektiğinde 
Gran Fondolara da katılabilecekleri 
konforlu yarış bisikletlerini tercih 
ediyorlar. 

Trek Domane SL5 bu segmentin 
önemli örneklerinden. Bu olgunun 
farkında olan üreticiler de ciddi şekilde 
konforlu yol bisikletlerine eğilmiş 
durumdalar. Sürüş performansı olarak 
ortalama yol bisikletini rahatlıkla 
geride bırakan Domane aynı zamanda 
da görüntüsü ile gerçek anlamda 
baş döndürüyor. Şimdi de gelelim 
Trek Domane SL5’in kötü yanlarına. 
Bu kadar konfor kendini artan ağırlık 
olarak belli ediyor. Kadrodaki IsoSpeed 
sistemi alışılagelmiş eklemlere göre ek 
ağırlık anlamına geliyor. Büyük rotorlar 
ve 32c lastikler aynı şekilde kendini 
ağırlık olarak belli ediyor. 

Tüm bunların sonucunda Trek Domane 
SL5 9.5kg ağırlığı ile bir miktar hayal 
kırıklığı yaratıyor. 2990 euroluk fiyatı ile 
orta segmentte kendine yer buluyor. 
Bisikletlere internetten bakanlar için 
çok çekici gelmeyebilir ancak Domane 
SL5 güneş altında canlıyken gerçekten 
büyüleyici bir bisiklet.b
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ÇANAKKALE
BISIKLET
PLATFORMU

Grubumuzun içerisinde 
herhangi bir dikey hiyerarşi 
yok, daha çok yatay hiyerarşi 
şeklinde çalışmalarımızı 

yürütüyoruz. Bu yüzden işlerin 
daha hızlı ilerleyebilmesi için bir 
kolaylaştırıcı ekibimiz bulunuyor. Bu 
arkadaşlarımız içinde başkan, başkan 
yardımcısı, saha sorumlusu gibi sıfatlar 
yok. Kolaylaştırıcı ekibinde bulunan 
gönüllülerimiz bisikleti ve bisiklet 
ile yapılabilecek her türlü farkındalık 
çalışmasında daha fazla sorumluluk 
almak istedikleri için kolaylaştırıcı 
ekibindeler.

Çalışmalarımızın kalitesi ve önemi 
açısından belirlediğimiz 6 ilkemiz 
mevcut çalışmalarımızı ve projelerimizi 
bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.

Çanakkale Bisiklet Platformu 
ücretsiz bir oluşumdur. ÇABİP başta 
Çanakkale olmak üzere Türkiye’deki 
tüm bisikletçilere yönelik çalışmalar 
yürütmeyi hedeflemektedir. Tüm 
bisikletçilerin birbirleri arasında, 
bilgi, deneyim ve fikir alışverişlerini 
destekleyecek etkinlikleri 
gerçekleştirmelerine yardımcı 
olmaktadır.

Çanakkale Bisiklet Platformu siyaset 
üstü bir oluşumdur. Platformumuz; 
birlikte çalışmalar yürüttüğümüz 
insanların potansiyel bir lider, bir 
seçmen olarak siyasi bir görüşü 
olmasını, gündemi takip etmesini 
destekler. Ancak platformumuz ile 
birlikte çalışmalar yürüten insanların 
siyaset konuşmanın ya da siyasi 
propagandanın ÇABİP çatısı altında 
yapılamayacağını, bunun için farklı 

Züleyha DİKBAŞ2YAŞAM

7

Çanakkale Bisiklet Platformu ,17 Ekim 2016 tarihinde Çanakkale’de bisiklet kültürünün yerleşmesini, 
bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmayı, kentte yaşayan tüm bisikletçilerin ortak bir sesi olmasını, kentteki 

bisiklet gruplarının birlikte çalışabilirliğini, ortak etkinlikler düzenleyebilmesini, şehir içi ulaşımını bisikletle 
gerçekleştirenlere ve spor-hobi kullanıcılarına daha sağlıklı kullanım alanları oluşturulması için kamu kurumları 
ile belediye ulaşım politikasında bisiklete önem vermelerini sağlamayı amaçlayarak çalışmalarına başladı.
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platformları tercih etmeleri gerektiğini 
benimsemişlerdir. Çanakkale Bisiklet 
Platformu eğlenmeyi ilke edinmiş bir 
topluluktur.

ÇABİP, gerçekleştirdiği ve 
gerçekleştirmeyi planladığı tüm 
çalışmalarda gönüllülerinin ve hedef 
kitlesi olan bisikleti aktif kullanan 
ve bisiklet kültürünü benimsemiş 
tüm insanların kişisel ve sosyal 
gelişimlerine katkı sağlamayı amaç 
edinmişken, aynı anda dostluk ve aile 
olabilmenin önemini vurgular.

Çanakkale Bisiklet Platformu gönüllü 
bir oluşumdur. ÇABİP, başta Çanakkale 
olmak üzere sosyal ve bisiklet 
kültürünü ilgilendiren konularda 
sorumluluk bilincinde gönüllü 
çalışmalar yürütmektedir.

Bisiklet kültürünün benimsetilmesi 
ve yaygınlaştırılması adına projeler, 
etkinlikler gerçekleştirir. Çanakkale’de 
ve Türkiye’de faaliyet gösteren gençlik 

dernekleri, bisiklet toplulukları ve 
spor kulüplerin gönüllü ve getiri 
beklemeden desteklediği bir 
platformdur.

Çanakkale Bisiklet Platformu bağımsız 
bir oluşumdur. Platformumuz amaç 
ve hedefleri doğrultusunda, kendi ilke 
ve değerlerimize paralel olarak valilik, 
belediye, il müdürlükleri gibi kamu 
kurumları, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla ortak çalışmalar geliştirir 
ve gerçekleştirir.

Lakin bu ortaklıklar geliştirilen 
projelerin çalışma süreleri ile kısıtlı 
ve hedef odaklıdır. Bir kurum ya da 
kuruluşun etkisi altına girdiğimiz 
anlamına gelmemektedir.

ÇABİP bağımsızlığını gönüllülerinden 
ve gönüllü olarak yürüttüğü 
çalışmalardan alır.

Çanakkale Bisiklet Platformu 
farklılıklara saygılı bir oluşumdur. 

ÇABİP, çalışmalarında ve 
faaliyetlerinde dil, kültür, din, ırk, 
siyasi görüş ve farklı geçmişlere 
sahip katılımcılara açık ve saygılı 
olmayı ilke edinmiştir. Platformumuz, 
destek veren herkesten bu ilkeyi 
benimsemelerini istemektedir.

nKaç üyeniz var?
ÇABİP gönüllü formunu doldurmuş 
492 kişi mevcut. Ancak Çanakkale’de 
ciddi bir sirkülasyon var; öğrencilerin 
yeni kayıt ya da mezun olması, 
çalışanların tayin durumları gibi 
sebeplerle sayımızda sürekli 
değişiklikler oluyor. 

nSürüşlere olan katılımları nasıl 
görüyorsunuz?
Sürüşlerimiz perşembe akşam, pazar 
günübirlik, kamplı turlar, milli bayram 
turları, farkındalık ve sosyal sorumluluk 
turları gibi kategorilere ayrılmaktadır. 
Hepsinin ayrı ayrı sevenleri olup 

katılımlar da turların zamanlarına ve 
katılımcıların müsaitlik durumlarına 
göre değişiklik göstermektedir.

nSürüşlerde daha çok hangi yaş kitlesi 
katılım sağlıyor?
Sürüşlerimiz her yaştan kitlenin 
katılımına uygun bir şekilde 
gerçekleşiyor olup sadece belirli bir 
yaş kitlesine hitap etmemekteyiz. 
Turlarımızı aile fertleriyle katılan minik 
üyelerimiz ile bizlere tecrübeleriyle 
çok şey katacak ağabey ve 
ablalarımıza kadar geniş bir kitle ile 
düzenlemekteyiz.
 
nGrup olarak bölgenizde sürüşten 
zevk aldığınız yer var mı?
Çanakkale’nin her noktasında 
pedallıyor olmak, tarihi, kültürü, 
doğayı, çevreyi, boğazın rüzgarını 
hissediyor olmak büyük keyif 
veriyor. Özellikle 2 kıtada sürüş 
gerçekleştiriyoruz. Bir tarafta Truva, 
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bir tarafta yakın tarihimizin en önemli 
savaşlarına tanıklık etmiş Gelibolu 
yarımadası. Tarihi ve manevî anlamda 
çok önemli bir değerimiz olan Gelibolu 
Yarımadası’nda düzenlediğimiz 
turlarımızın yeri herkesin gönlünde 
ayrıdır.

nNe tür faaliyetleriniz oluyor?
17 Ekim 2016 kuruluş tarihimizden 
itibaren 89 farklı rotada toplamda 
3000 kişinin katıldığı perşembe 
ve pazar turlarımız. Her sene 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 
30 Ağustos Zafer Turu, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramlarında gerçekleştirdiğimiz 
farkındalık turlarımız, 7 farklı noktada 
gerçekleştirdiğimiz kamplar ile 13 
farklı farkındalık turu ile çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik. 
Bunun yanı sıra; 2017 yılından beri 
ev sahibi olduğumuz Çanakkale 
Bisiklet Festivalinde 10000 bisiklet 
severi ağırladık ve Troia Festivali 
Bisiklet Turu’nda 90 Kişinin katılımı 
ile Çanakkale ve Türkiye’de bisiklet 
çalışmalarına ciddi değer ve katkıda 
bulunduk,

Perşembe akşam, pazar günübirlik ve 
kamplı turlarımızda gönüllülerimizle 
tur ve ÇABİP hakkında röportajlar 
yaparak aramıza katılmak isteyen 
bisiklet severleri teşvik etmek, 
korkularını azaltmak amacıyla Youtube 
kanalımızda videolar yayınladık,

Turların yanı sıra çeşitli proje, etkinlikler 
ve stant çalışmaları ile Çanakkale’de 
bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması 
ve yerel halkın bisiklet sürücüleri 
hakkında bilgi sahibi olmasını sağladık. 

Çanakkale Bisiklet Platformu olarak, 
forma, boyunluk, rüzgârlık, hoodie, 
bileklik, rozet, sticker, afiş, pankart, 
tente, bayrak, kırlangıç, el ilanı, araç 
kokusu gibi çeşitli görünürlük ve 
farkındalık ürünlerini Çanakkale’de ve 
Türkiye’deki ÇABİP gönüllülerine ve 
bisiklet severlere armağan ettik,

Çanakkale’de eğitim vermekte olan 
Maya Montessori Kreş’te küçük 
çocuklara bisikleti tanıtıp onlara 
bisiklet sevgisini aşıladık, ardından tur 
düzenledik,

Muğla’da kurulan Mor Pedal 
Derneği’nin, kadınlar arası bisiklet 
kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 
organize ettiği, Türk Kadınının Zaferi 
etkinliği kapsamında Balıkesir 
Bisikletliler Derneği’ni Çanakkale’de 
ağırladık.

Kültür turları düzenleyerek standart 
turlar dışında Çanakkale şehir 
merkezindeki tarihi yerleri, Gelibolu 
Yarımadası, Gelibolu merkez, 
Çanakkale merkez, Troia Antik Kenti ve 
Müzesi, Alexandra Troas, Cezayirli Gazi 
Hasan Paşa Av Köşkü, Şehitlikler gibi 
yerlerin tarihlerini rehberler eşliğinde 
detaylı bir şekilde gönüllülerimize 
aktardık ve aktarmaya devam ediyoruz,

Çanakkale Bisiklet Platformu Sinema 
Geceleri ile Çanakkale Koza Gençlik 
Derneği Sinema Kulübü tarafından 
düzenlenen sinema gecelerine ÇABİP 
gönüllüleri ile katılarak bisiklet temalı 
filmler izleyip hep birlikte eğlendik ve 
keyifli zamanlar geçirdik,

Çanakkale Belediyesi, Esenler 

Mahalle Meclisi, GENÇ Tema ve İda 
Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 
Güzelyalı İntepe’de çıkan yangın 
sonrası kaybettiğimiz ağaçların geri 
kazanılması için bisikletlerimiz ile 
fidan dikme etkinliğine pedalladık. 
Gönüllülerimizle 11 ayın Sultanı 
Ramazan’da düzenlenen iftar 
sofralarında buluştuk ve devamında 
akşam turumuzu gerçekleştirdik,

Çanakkale’ye ziyaret amaçlı gelen yerli 
ve yabancı bisikletlilere ev sahipliği 
yaptık, ÇABİP gönüllüsü 3 arkadaşımız 
9-17 Eylül 2017 tarihlerinde 
“Çanakkale’nin Evlatları Atasının 
İzinde” projesi ile Çanakkale’den 
Selanik’e 550 km pedalladı,

19-23 Ekim 2018 tarihlerinde 
Çanakkale Bisiklet Platformu’nun 6 
gönüllüsü Çanakkale’nin Evlatları 
Atasının İzinde 2 projesi ile Atatürk’ün 
gazilik unvanı aldığı, büyük, destansı 
ve adını tarihe altın harflerle yazdırdığı 
Çanakkale’den, Türk Kurtuluş 
Savaşı’nın ve Türk İnkılaplarının 
büyük önderi Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebedi istirahatgâhı olan ve aynı 
zamanda Türkiye Cumhuriyetinin 
başkenti Ankara’da yer alan 
Anıtkabir’de son bulan 680 km süren 
bisiklet turlarını gerçekleştirdi,

Yine ÇABİP gönüllüsü 3 arkadaşımız 
Eylül 23–24 Eylül tarihlerinde Unesco 
Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’na 
Çanakkale’den kalkan turla Selçuk’a 
pedalladı,

Her yıl 2 Nisan tarihinde düzenlenen 
otizme farkındalık yaratmak 

adına Çanakkale İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün ve Çanakkale 
Belediyesi Özel Eğitim İş Uygulama 
Merkezi’nin öncülüğünde 
gerçekleştirilen yürüyüşlere katılıyoruz,

“Pedalladıkça Mutluyuz” etkinliği ile 
Kadının toplum içindeki yeri sadece 
anne, eş ya da ev hanımı olarak 
tanımlanması değil çok daha fazlasıdır 
diyen Pedalladıkça Güzelleş/tir ekibi 
ile ÇABİP gönüllüleri bir araya geldi,

Çanakkale Kent Konseyi desteği ile 
Çanakkale Bisiklet Turu kapsamında 
Çanakkale’ye gelen bisiklet alanında 
önemli çalışmalar yürüten ve bisiklet 
camiasında sevilen bisikletçileri, 
‘youtuber’ları (Fırat Delan, Yasin 
Kara, Yusuf Akkuş) bisiklet üzerine 
söyleşi etkinliğinde bisiklet severler ile 
buluşturduk,

Çanakkale Bisiklet Platformu ve 
Çanakkale Belediyesi Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri 
Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mali 
Hizmetleri Müdürlüğü Stratejik 
Geliştirme Birimi ortaklığında 
oluşturulan Bisikletli Ulaşım Çalışma 
Grubu’nu kurduk,

Gençbank Çanakkale, Çanakkale Koza 
Gençlik Derneği ve Çanakkale Bisiklet 
Platformu ortaklığında başlatılan 
“Kırlangıçlar Okuyor” Çanakkale Fen 
Lisesi kütüphanesine kitap bağışı 
kampanyasında toplanan kitaplar ile 
okulumuzda kütüphane oluşturduk,

“Doğayı Sahipleniyoruz” sloganı 
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ile Çanakkale genelinde gittiğimiz 
sahillerde, köylerde, kamp 
yaptığımız alanlarda temizlik 
çalışmaları gerçekleştirerek 
yetkililere bilgilendirme çalışmaları 
gerçekleştirdik,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri 
tarafından seminer dersi adı altında 
yürütülen “Bir Bisikletten Öte” projesi 
için köy çocuklarının yararına oyuncak 
kampanyası düzenledik.

Bu kampanya sonrasında toplanılan 
kırtasiye malzemesi ve kullanılmış 
ya da 2. el temiz oyuncaklar toplanıp 
Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ve 
Çanakkale Koza Gençlik Derneği 
Gençbank Ekibi ile Çanakkale 
merkeze bağlı olan Kurşunlu 
Köyü’ne Çanakkale Bisiklet Platformu 
öncülüğünde düzenlenen bisiklet turu 
ile köy çocuklarına verildi. Etkinlik 
kapsamında genç arkadaşlarımıza 

bisiklet kullanmayı öğrettik,
Çanakkale Bisiklet Platformu ve 
Çanakkale Koza Gençlik Derneği 
gönüllüleri Dünya Barış Bildirgesinin 
6. Yılı anma etkinlikleri kapsamında 
“Barış İçin Pedalla” etkinliği ile 
Çanakkale’den Güzelyalı’ya pedal 
çevirdiler.

Dünya Barış Bildirgesinin 6. Yılı anma 
etkinlikleri 25 Mayıs 2019 tarihinde 
Güney Kore Seul’da ve aynı anda 
dünya genelinde 50 ülke ve 100’ün 
üzerinde şehirde düzenlenecek. 25 
Mayıs 2013 tarihinde 30,000 genç 
ile duyurulan Dünya Barış Bildirgesi 
etkinliği Güney Kore Seul’da Barış 
Kapısı‘nda (Peace Gate) sunuldu ve 
Barış Yürüyüşü de aynı gün ve aynı 
mekânda yer aldı.

Etkinlik her 25 Mayıs’ta IPYG 
(International Peace Youth Group) 
tarafından ve dünya barışını arzulayan 
dünya çapındaki gençlerden oluşan 

HWPL (Heavenly Culture, World Peace, 
Restoration of Light) ile düzenlenen bir 
barış hareketidir.

Çocuklara bisiklet kültürünü öğretmek, 
bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak, 
bisiklet türleri, nasıl tamir edildiğini 
ve kullanımını öğretmek amacıyla 
ilgili proje çalışmalarına 2017 yılında 
gerçekleştirilen “Bir Bisikletten Öte” 
projesiyle başladı. Bu çalışmanın 
sürdürebilir olması amacıyla 2018 
yılında başlayan ve 14 Mayıs 2019 
tarihinde Özel İsmail Kaymak Eğitim 
kurumlarında Çanakkale Belediyesi 
Çabis Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi, 
Çanakkale Bisiklet Platformu 
çalışmalarının bilgilendirme ve 
farkındalık çalışmasıyla “Pedallar 
Dönsün, Çocuklar Gülsün” projesi 
çalışmalarına devam ediyor,

Çanakkale Koza Gençlik Derneği’nin 
2018-2019 döneminde gerçekleştirdiği 
tüm proje ve atölyelerin kapanış 
etkinlikleri kapsamında 02.05.2019 
tarihinde Anafartalar Olimpik Yüzme 
Havuzu’nda “Sualtında Engel Yok 
Projesi Sembolik Yüzme Yarışına” 
katıldık,

Cumhuriyet’in 10. yılı için hazırlanan 
zafer takı önünde boy gösteren 
bisiklet sporcularından, 1950’li yıllarda 
bisikletiyle Çanakkale’den tek başına 
Anadolu turuna çıkan Binyamin 
Bello’ya, 1960’larda bireysel çabaları 
ile Cumhurbaşkanlığı Enternasyonal 
Marmara Bisiklet Turu’na katılan 
bisikletçilerimizden günümüze, kentte 
bisikletin hikâyesini anlatmaya ve 
bisikletin bir ulaşım aracı olarak şehir 
içindeki önemine değinmek amacıyla 

“Kentte Bisiklet Sergisinde” yer aldık, 
Çanakkale Bisiklet Platformu 
olarak Çanakkale içerisinde ilk 
olarak bisiklet ile kültür turu 
düzenledik. Özgürlük Parkı, Askeri 
Hastane, Seramik Müzesi(Hamam), 
Kordon(Konsolosluklar, Madam Hettie 
Grech), Halk Bahçesi, Saat Kulesi, 
Aynalı Çarşı, Ermeni Kilisesi, Havra, 
İstiklal ve Cumhuriyet İlkokulları(Eski 
Erkek ve Kız Rum Okulları), İngiliz 
Mezarlığı, Hamidiye Tabyası, Mesudiye 
Zırhlısı Anıtı gibi Çanakkale’nin 
yüzlerce yıllık tarihine tanıklık etmiş 
yerlerini Çanakkale Kent Müzesi 
çalışanı Çağlar Turhanlı’nın anlatımıyla 
tarihin izinde sürdük,

Yine Çanakkale Bisiklet Platformu 
olarak ÇABİP tarihinin ilk ve en uzun 
turu olan Assos Gece Turu ÇABİP 
Gönüllülerinin eğlenceli, zorlu ve bir o 
kadar güzel bir şekilde sonlandırdık. 18 
Ağustos Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan 
gece 1.30’da Çanakkale’den hareket 
eden ÇABİP gönüllüleri 180 Kilometre 
olan yolculuğu toplam 12 saat gibi bir 
sürüş süresi ile tamamlayarak pazar 
akşamı Çanakkale’ye döndüler,

17 Ekim 2016 tarihinden 
beri sürdürdüğümüz bisiklet 
çalışmalarımıza daha da hareket 
katmak amacıyla ÇABİP Run adı 
altında koşu ekibimiz çalışmalarına 
başladı. ÇABİP Run ekibi aktif yaşamı 
desteklemek ve egzersiz yoluyla halk 
sağlığını geliştirmek için gönüllü 
arkadaşlarımızın desteği ile yapılacak 
yürüyüş/hafif koşu çalışmaları 
planlamak, beden eğitimi egzersiz 
uygulamaları yaptırmak, kişisel ve 
halk sağlığına katkılar sağlamak ve 
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teşvik etmek, gerçekleştirilecek ulusal 
ve uluslararası maraton ve koşulara 
katılım sağlamaktır, 

29 Ocak 2019 tarihinde Çanakkale 
Bisiklet Platformu web sitesi yayın 
hayatına başladı. Sitemizde ÇABİP; 
etkinlikler, projeler, haberler, rotalar, 
bilgi bankası, gönüllü başvuru formu 
ve birçok başlığa web sitemizden 
ulaşabilirsiniz. Web sitemizin 
en önemli amaçlarından birisi 
Çanakkale’mizin ülke ve dünya 
genelinde tanıtımını sağlamaktır. Bunu 
sitemizde bulunan rotalar kısmı ile 
birlikte Türk ve yabancı bisikletlilere yol 
göstererek yapmayı planlıyoruz.

nÇevreden aldığınız tepkiler nasıl?
Bizler bisiklet kullanımının tamamen 
etkileşimle olduğunu düşünüyoruz 
ve platformumuza katılan herkese 
bizleri arkadaşlarına da önermesini 
rica ediyoruz. İlk başlarda bu iş biraz 
çekingenlik ile başlasa da sonrasında 
onlar da bizlere dâhil olup aynı döngü 
devam ediyor. Diğer yandan yerel 
halkın da büyük desteğini almaktayız. 
Milli bayramlarda düzenlediğimiz 
turlar yerel halk tarafından oldukça 
beğenilmekte ve desteklenmektedir.

nSürüşlerde özellikle dikkat ettiğiniz 
noktalar neler?
Çanakkale Bisiklet Platformu 
olarak turlarımızda en çok dikkat 
ettiğimiz konu güvenliktir. Bizler 
turlarımızın güvenliğini öncü, artçı 
ve yancılarımızdan oluşan sürüş 
ekibimizle sağlamaktayız. Gerek 
duyulan durumlarda bu kişiler “tekli, 
ikişerli” ya da “sağdayım, soldayım” 
gibi gerekli uyarıları yaparak güvenliği 

sağlamaya çalışmaktadırlar. En 
ufak bir sıkıntıda yine bu kişiler 
gerekli müdahaleleri yapmaya 
hazır durumdalardır. Turlarımızın 
diğer bir dikkat edilen konusu da 
kask ve aydınlatmadır. Turlarımızda 
kask zorunludur ve aynı zamanda 
akşam turlarında buna ek olarak 
aydınlatma zorunludur. Bu tür 
ekipmanların zorunlu olma nedeni 
tamamen güvenlik amaçlıdır. Başka 
bir önemli nokta da kimseyi geride 
bırakmamamızdır. Tur boyunca 
herhangi bir aksaklık durumunda bir 
kişi bile geride kalsa grubumuz o 
kişiyi bekler ya da sürüş ekibimizden 
birkaç gönüllü gerekli müdahaleleri 
yapmak üzere orada kalır. Şu ana 
kadar turlarımızda bir kişi bile arkada 
bırakılmamıştır.

 nSürüşlerde en çok sıkıntı yaşadığınız 
şeyler nedir?

Sürüşlerde beklenenin aksine 
o kadar büyük sıkıntılar 
olmamaktadır. Ancak dikkat 
edilmesi gereken bazı önemli 
hususlar vardır. Bunlardan 
en önemlisi grup sürüşüne 
uygun olarak sürüşleri 
gerçekleştirmektir. Bizler 
çok sayıda kişiyle turlar 
düzenlemekteyiz. Sürüş 
esnasında bir kişinin yanlış ya 
da dikkatsiz hareketi tüm grubu 
etkileyeceğinden sürüşlerimiz 
öncesi bu konuda gerekli 
bilgilendirmeleri yapmaktayız. 
Bir diğer önemli husus da 
gerekli anda birbirimizin 
yardımına koşmaktır. Bu bir 
lastik patlağı da olabilir başka 
bir acil durum da olabilir. Bu 
tür durumlarda her Çanakkale 

Bisiklet Platformu gönüllüsü gerekli 
hassasiyeti gösterip sıkıntı çeken 
kişinin yardımına koşmakta ve gerekli 
müdahaleleri yapmaktadırlar. 
 
nBölgenizde belediyelerin bisiklet 
kullanımını artırma faaliyetleri neler? 
Çanakkale Belediyesi bisiklet 
kullanımını artırma anlamında şehir 
içinde bisiklet kiralama sistemi 
kullanmaktadır. Bu sistemden bisiklet 
kiralayan kişiler şehir boyunca 
pedallayıp istedikleri istasyona 
bisikletleri bırakabiliyor, aynı zamanda 
şehir içinde düzenlediğimiz farkındalık 
ve milli bayram turlarımıza da bu 
bisikletlerle katılmak mümkün. Diğer 
bir yandan Çanakkale Belediyesi 
tarafından bisiklet yolu çalışmaları 
mevcut olsa da bunların bisiklet yolu 
yönetmeliğine uygun olmadığını 
biliyoruz, bunun için gerekli 

bilgilendirmeleri sağlıyoruz. Ancak 
çok ciddi bir eksikliğin söz konusu 
olduğunu düşünüyoruz.
 
nTrafikte bisiklet kullanımı hakkındaki 
düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Biz bisiklet kullanıcıları genelde 
turlarını trafikte düzenlemekte ki bu 
da işi daha tehlikeli hale getirmektedir. 
Bu durumda büyük iş katılımcılarımıza 
ve sürüş ekibimize düşmektedir. 
Gönüllülerimiz gerekli uyarılara uyarak 
bu bilinci göstermekte ve trafikte 
güvenli bir sürüş göstermektedir. 
Trafikte bisiklet kullanımında bir diğer 
önemli husus da görünürlüktür. Bizler 
de özellikle akşam turlarımızda, 
trafikte gerekli görünürlüğü sağlamak, 
araç kullanıcıları tarafından fark 
edilmek ve güvenli bir sürüş için ön-
arka aydınlatmayı zorunlu tutmaktayız.
 
nSon olarak sürüşlere katılmak 
isteyenlere neler söylersiniz?
Çanakkale Bisiklet Platformu ile 
pedallamak veya tanışmak isteyen 
herkesi Çanakkale’mize bekliyor, 
etkinliklerimizi takip etmek ve bizlere 
destek olmak için sosyal medya 
hesaplarımızı takip etmeye davet 
ediyoruz. b

canakkalebisikletplatformu.org 

facebook.com/cabip

instagram.com/
canakkalebisikletplatformu

twitter.com/cabipp

youtube.com/
çanakkalebisikletplatformu

http://www.canakkalebisikletplatformu.org
https://www.facebook.com/cabip/
https://www.instagram.com/canakkalebisikletplatformu/
https://www.instagram.com/canakkalebisikletplatformu/
https://twitter.com/cabipp
https://www.youtube.com/çanakkalebisikletplatformu
https://www.youtube.com/çanakkalebisikletplatformu
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Sram ilk olBisikletlerimizde 
pedal çevirirken gelen çoğu 
istenmeyen sesin kaynağı, 
değiştirmek istediğimizde tonla 

parçayı sökmek zorunda kaldığımız ve 
dayanıklı gözükmesine rağmen oldukça 
hassas olan çok önemli bir parça: Orta 
Göbek.

Bisikletin merkezinde aynakolun 
ortasında bulunan bir çift rulman 
sayesinde dağları tepeleri aşıyoruz. Peki 
bu rulmanlar veya teknik ismi ile orta 
göbek tam olarak nasıl bir yapıya sahip 
ve çeşitleri nelerdir?

Orta göbekler ilk olarak 1940’larda 

ortaya çıktı. Bu sıralarda aynakol ile ortak 
parçalara sahiptiler. Aynakol milinin 
üzerindeki bilya yatakları dış çanaklar 
ile bir olup orta göbeği oluşturuyordu. 
Teknoloji ilerleyip rulmanlar geliştikçe 
standartlar ve tasarım değişmeye 
başladı. Genel olarak kadronun orta 
göbek yatağının iki ucuna takılan 
rulman üzerine yapılan tasarımlar 
çapları, genişlikleri ve malzemelerine 
göre çeşitlilik göstermeye başladı. 
Günümüzde benim diyen bir orta göbek 
üreticisinin bile üretmediği standartların 
olabileceğini tahmin ediyoruz. Bunun 
sebebi ise kadro üreticilerinin kendine 
göre özel standartlar kullanması olarak 
gösterilebilir. En büyük üreticilerden olan 

Kogel’in katalogunda bile 65’ten fazla 
model yer alıyor.

Şimdi bu standartlara biraz değinelim. 
Piyasada en yaygın kullanılan orta 
göbek tipi BSA adı verilen standarttır. 
Bisikletin sol tarafı normal sıkma yönüne 
sahipken sağ taraf ters pasoludur. Yol 
bisikletlerinde 68mm genişliğe, dağ 
bisikletlerinde 73mm genişliğe, downhill 
tarzı bisikletlerde 82mm genişliğe 
ve ‘fatbike’larda 100mm genişliğe 
sahiplerdir. Dış çap genellikle 33-34mm 
aralığındadır. İç çap kullanılacak anyakola 
göre değişiklik gösterecektir. Bu yüzden 
aynakolunuzun markası orta göbek 
seçiminizde önemli rol oynayacaktır. 
Shimano aynakola Sram orta göbek 
takamayacağınız gibi tam tersini yapma 
şansınız da yoktur.

İtalyan üretimi yol bisikletlerinde ITA 
adındaki standart kullanılmaktadır. 
Bu standarta göre genişlik her zaman 

70mm’dir. Sol ve sağ taraf saat yönünde 
sıkılır. 

Ayrıca BSA pasolu bir bisiklette 
kullanabileceğiniz kartuş orta göbekler 
de vardır. Bunlar genellikle kare mil, 
Howitzer veya ISIS standartlarındadır. 
Kartuş sistemlerde aynakolun zincir 
açıklığı kartuşun uzunluğunu belirler.

Karbonfiber bisikletlerde teknoloji 
ilerledikçe orta göbeğin paso 
sistemlerinin çok ağırlık yaptığına 
karar veren üreticiler çareyi pressfit 
kullanmakta buldu. Pressfit herhangi 
bir paso sistemine sahip olmayan orta 
göbek sistemlerine verilen isimdir. 
Kadroya rulman sokar gibi takılırlar. 
Eskidiklerinde veya bisiklet kirlendiğinde 
çatırdamaları ile ün yapmışlardır. 
Üreticiler genellikle PF92 standartını 
kullansalar da BB30, PF30 ve BBright 
gibi çok farklı sistemler de mevcut. BB30 
sistemi yarı entegre ve tam entegre 

ORTA 
GÖBEK
İNCELEME Serin ÜÇER2
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şeklinde iki sisteme sahip. Bu ne demek 
oluyor? Yarı entegre sistemde rulmanlar 
kadroya çanak sistemi ile takılırken tam 
entegre sistemde kadroda çanaklar 
hazır bulunuyor. Bu çanaklara sadece 
rulman takılması yeterli oluyor. BBright 
sistemi genellikle Cervelo markasında 
kullanılıyor.

Pressfit sistemden sıkılanlar için ayrıca 
pasolu geçme pressfit sistemler de 
satışa sunulmuş durumda. Token 
markasında Ninja adı verilen bu orta 
göbeklerin çanak birleşim kısımlarında 
paso bulunuyor. Kadroya pressfit olarak 
geçen çanaklar ortadaki paso sayesinde 
kendi kendilerini kadroya basabiliyorlar.

Orta göbek standartlarının hepsine 
değinmeyeceğiz. Ancak biz kullanmanız 
gereken orta göbeği nasıl seçeceğinizi 
kısaca anlatalım. Öncelikle kadronuzda 
hangi sistemin kullanıldığını 
öğrenmelisiniz. Bunu üreticinin internet 
sitesinden rahatlıkla öğrenebilirsiniz. 
Ardından kullanmak istediğiniz 
aynakolun sahip oladuğu standartı 

öğrenmelisiniz. Bunu da üreticinin 
internet sitesinden bulabilirsiniz. Örneğin 
Pinarello F10 ile Campagnolo aynakol 
kullanmak istiyorsunuz. Pinarello F10 ITA 
orta göbek sistemine sahip. Aynakolda 
ise ultra torque sistemi yer alıyor. Sizin 
ihtiyacınız olan orta göbek ITA pasolu 
ultra torque orta göbek olmalıdır.

Orta göbek bakımı nasıl yapılmalıdır?

Öncelikle bisikletinizi basınçlı su ile 
yıkamanız rulmanların sağlığı açısından 
büyük sorun teşkil etmektedir. Buna 
dikkat ederek korumanız gereken en 

önemli iki rulman orta göbek ve furş 
takımıdır. Bu uyarının ardından yerdeki 
çamur ve pisliğin en çok girdiği rulman 
olan orta göbeği nasıl temizleyeceğinizi 
anlatalım. Bu işlem için bisiklet için 
uygun grese ve aynakol sökmek 
için uygun anahtar takımına sahip 
olmalısınız. Aynakolu söküp ortagöbek 
kapaklarına ulaşacaksınız. Ardından 
bu kapakları kaldırıp altında biriken 
pisliği temizlemelisiniz. Rulmanların 
üstü tertemiz olduğunda temiz gres ile 
yağlayıp kapakları geri kapatmanız çoğu 
zaman yeterli olacaktır. bunun ardından 
temizlediğiniz aynakolu şaftına bir miktar 
gres sürerek yerine takıp vidalarını 

yazılan torkta sıkmalısınız.

Pasolu orta göbek yuvaları talihsiz 
zamanlarda bozulabiliyor. Orta göbeğin 
greslenmeden kadroya takılması veya 
ters pasonun düz pasoya takılmaya 
çalışılması bunun sebepleridir. Bu 
yüzden orta göbek her zaman greslenip 
kadroya takılırken el ile çevrilmelidir.

İyi durumdaki bir orta göbek iyi 
durumdaki bir yuvaya zorlanmadan 
oturabilmelidir. Eğer sorun yaşıyorsanız 
bir yerlerde terslik var demektir. Böyle 
bir sorun yaşarsanız tecrübesinden 
emin olduğunuz bir bisikletçiye gidip 
bu sorunu paylaşmalı ve çözümünü 
istemelisiniz. b



µ Tanju TAŞÇILAR

Bisiklet, muhakkak bisiklet her zaman 
şairlerin ve yazarların aracı olacaktır.

Christoper Morley
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Bisikletli iseniz zaman içinde 
“chainset”, “crankset”, 
aynakol sık sık duyduğunuz 
kelimeler arasında olacaktır. 

Aslında kastedilen kısımlara bağlı 
olarak biraz fark olsa da Türkçe olarak 
bunlara “aynakol” veya “zincir sistemi” 
diyebiliriz. Benzeri şekilde “casette”, 
“ruble” gibi kelimeler de bunlarla 
birlikte kullanılır. Aslında Türkçe 
karşılıkları kullanıldığında hepsi çok 
kolay anlaşılır hale gelirler. “Chainset” 
yerine zincir takımı, “crankset” yerine 
öndeki dişli(ler) ve pedalları ifade 
eden aynakol veya doğrudan ön 
dişliler, “casette” veya “ruble” yerine 
de arka dişliler dediğimizde herkes 
artık kolaylıkla neden bahsettiğimizi 
anlayacaktır. 

İNCELEME

7

Yine zaman içinde “ileri” seviyedeki 
sürücüler arasında bitmeyen “50-
34”, “53-39” tartışmalarına da tanık 
olacaksınız. Burada bunları açıklayalım 
da herkes bilsin. 

Uzun zaman önce bisikletlerde öndeki 
pedallara bağlı ve arkadaki tekerleğe 
bağlı dişli takımları ve bunları birbirine 
bağlayan zincirden oluşan güç aktarım 
sistemi standart haline gelmiştir 
ve halen alternatifleri bunun yerine 
geçecek durumdan uzaktadır. 

Ön dişlilerin sayısı 1’den 4’e kadar 
çıkabilir ancak şehir bisikletlerinde 3 
yol bisikletlerinde de 2 dişli neredeyse 
bütün kullanımı oluşturmaktadır. Yıllar 
öncesinde “Standart Chainset” olarak 
adlandırılan diş sayılarına sahip ön 
dişli sistemleri kullanılmaya başlanmış 
daha sonra sayılar değişerek farklı 
ön dişli sistemleri çıkmıştır. Standart 
olanına verilen isim yıllar önce bir 
şekilde verilmiş bir isimdir ve aslında 
gerçek anlamında kullanılmamaktadır. 
Bu sistemde büyük dişli 53 (veya 
52), küçük dişli de 39 dişe sahiptir. 
“Compact” 50-34 ve “Semi-Compact” 

AYNAKOL
ÇEŞİTLERİ

Tanju TAŞÇILAR2

52-36 olarak çıkan iki farklı sistem 
en çok kullanılanları oluşturmaktadır. 
Bunlardan başka daha küçük 
dişlilerden oluşan “Sub-compact” 48-
32 veya 46-30 tipi de çıkmıştır. Şehir 
bisikletlerinde ise üçlü olarak Shimano 
için 50-39-30, Campagnolo için 52-
39-30’luk takımlar kullanılmaktadır. 
Bunun dışında özellikle arka dişli 
sayısının 12’ye kadar çıkması önde tek 
dişli kullanımını da mümkün kılmıştır. 

Peki bu farklılıklar neden vardır? 
Bu soruya cevap vermeden önce 
hemen bu değerlerin tek başına 
bir şey ifade etmeyeceğini de 
belirtelim. Bunlar arka dişlilerle 
birlikte değerlendirildiğinde bir anlam 
taşımaya başlarlar. (Bkz: BikePedia 
Ekim 2019 -Bisikletin Matematiği - 
Vitesler). 

Aynı ölçü ve sayıda arka dişli 
kullanımında farklılıkları açıklamamız 
kolay olur. Ön dişlilerin büyüğünün 
diş sayısı fazla olduğundan aynı 
kadans ve arka dişlinin aynı sayısında 
çıkılabilecek en yüksek hız artacaktır. 
Bu durumda “standart” sistem 53 

dişli ile “compact” sistemin 50 
dişlisine göre daha hızlı olmayı sağlar. 
Benzeri yaklaşımla öndeki küçük 
dişlinin dişli sayısı yokuşların ne kadar 
kolay çıkılabileceğinin bir göstergesi 
olarak kullanılabilir. Bu durumda da 
50 dişliye sahip “compact” sistem 
53 dişlili “stantart” sistemden daha 
az zorlanılacak bir ikili oluşturur ve 
daha az zorlukla rampaların çıkılması 
sağlanır. Ama bunun da bir bedeli 
vardır ve aynı kadansta daha düşük 
hızda tırmanış yapabilirsiniz. 

Son zamanlardaki yol yarışlarında 
52-36’lık “semi-compact” sistemin 
çoğunlukla kullanıldığı, “standart” 
sistemin hemen hemen yok olduğu, 
“compact” sistemin ise zorlu 
rampaların olduğu parkurlarda bir 
seçenek olarak kullanıldığı görülmekte. 

İlk defa bisiklet alacaklar çoğunlukla 
dişliler ve oranlarıyla ilgilenmek 
yerine bisikletin rengi, “havası” gibi 
özelliklere önem verirler. Ancak 
özellikle profesyoneller gerek ön 
gerekse arka dişlileri yarış parkuruna 
göre seçip kullanmayı tercih ederlerb
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B
u yazımızda güzel bir italyanı 
inceliyoruz. Wilier italyan bir 
marka olup, özel tasarımı ile 
bir numaradır. Hiç bir marka 

bu şekilde bir renkler sağlayamıyor. 
Ramato rengi ile çok özel Wilier 
Cento10PRO huzurlarınızda. Bu 
bisikleti Çeşme Gran Fondo tanıtım 

alanında görmüş ve epey merak 
etmiştik. Bu sayımızda sizler için 
inceleme fırsatı bulduk. 
 
Öncelikle donanım özelliklerine 
bakalım. Cento10PRO fabrikadan 
Shimano Ultegra Di2 set ile çıkmış olsa 
da incelediğimiz bisikletin kullanıcısı 

aynakolu güç ölçme özelliği olan 
53-39 oranındaki Shimano DuraAce 
FC-R9100-P ile değiştirmiş. Kaset 
olarak 11-28 oranında son seri 
Ultegra kullanıldığını gördük. 
Sistemin Di2 olduğunu söylemiştik, 
yani vites geçişleri aktarma kablosu 
ile değil de elektronik motorlarla 
yapılıyor. Bu sayede seri vites 
geçişleri elde ediyorsunuz. Arka 
aktarıcı oldukça sessizdi, ön aktarıcı 
ise bir o kadar sesliydi. Shimano 
Di2 sisteminin sonraki nesillerinde 
bu sesin azalacağını düşünüyoruz. 
Yeni nesil hidrolik Ultegra disk 
frenler soğutmalı DuraAce rotorlar 
ile desteklenmiş. Önde 160 mm ve 
arkada ise 140 mm çapında rotorlar 
görev yapıyor. Jant seti olarak Mavic 
Cosmic Pro SL seçilmiş. Kadro ve jant 
seti sokma mil uyumlu, bu sayede 
jantın kadroya oturması ve güvenli 

sürüş garantilenmiş oluyor.  
 
Arkada Continental GP5000 önde ise 
Mavic Yksion Pro 700x25 ebadında 
lastikler bisikletin yerle olan temasını 
sağlıyor. Wilier Alabarda gidon, gidon 
boynu ile entegre ve içinden kabloların 

geçmesi için özel kanallar var. Aynı 
zamanda Shimano Di2 şarj ve ayar 
kutusu da gidonun sağ ucunda yer 
alıyor. Sele borusu Ritchey ve Wilier’in 
ortak çalışması ile üretilmiş. Kadro 
hava direnci düşük olacak şekilde 
tasarlanmış. Ağırlık olarak kadroda 
990 gram ve maşada 350 gram 
değerleri oldukça iddialı. Toplamda 
7.4 kg ağırlığa sahip bisikletin hem 
aero, hem power metreli hem de disk 
frenli olduğu göze alındığında hafif 
olduğunu söyleyebiliriz.  
 
Şimdi gelelim bu incelemedeki hem 
dikkat çeken hem de fiyatıyla sizi 
epey şaşırtacak özelliğe. “Ramato 
rengi”. Wilier bu rengi Cento10PRO 
modelini satarken tercihe göre 
alınabilir kategorisinde tutuyor. Sebebi 

CENTO 10NDR

7

İNCELEME Serin ÜÇER2
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Pedallı
Yorum

15
GÜN
DE
BİR
HER
PERŞEMBE

Traffkte

Saat 13:00’da
Sakın Kaçırmayın !

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

#TraffktePedallıYorum

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

WILIER CENTO10NDR
GRUPSET Shimano ULTEGRA DI2 8050

KADRO Carbon Monocoque 60TON + S.E.I. 

FILM

MAŞA Carbon Monocoque 60TON

JANT SETİ Mavic Cosmic Pro Carbon UST

LASTİK Mavic Yksion Pro UST, 700 x 28

GİDON Barra H-Bar

FURŞ TAKIMI FSA

VİTES Shimano ULTEGRA R8050

FREN Shimano ULTEGRA R8010

ÖN AKTARICI Shimano ULTEGRA R8050

ARKA AKTARICI Shimano ULTEGRA R8050

AYNAKOL Shimano ULTEGRA R8000 50/34T

ORTA GÖBEK Shimano ULTEGRA Pressfit

KASET Shimano ULTEGRA R8000 11/30T

ZİNCİR Shimano ULTEGRA R8000

SELE Astute Star Lab

SELE BORUSU Ritchey PRO Carbon



µ Tanju TAŞÇILAR

Bir bisikleti pedallamanın üç 

yolu var. Bacaklarınla, ciğerlerinle 

ya da kalbinle.

Mandible Jones
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Avrupa 
Hareketlilik 
Haftası 
(European 

Mobility Week) 
kapsamında Avrupa 
Komisyonu Ortak 
Araştırma Merkezi 
tarafından düzenlenen 
sosyal bisiklet 

yarışmasının ödülleri 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nde 
düzenlenen törenle 
Başkan Tunç Soyer 
tarafından dağıtıldı.

29 Avrupa kentiyle 
aynı anda 16 Eylül- 6 
Ekim tarihleri arasında 

düzenlenen etkinliğe 
İzmir’den bisiklet 
kullanmayı sosyal 
bir aktivite haline 
getirmeyi amaçlayan 
297 bisiklet kullanıcısı 
katıldı. Tekler, çiftler 
ve gruplar olarak üç 
kategoride düzenlenen 
organizasyonda 

TUNÇ 
SOYER’DEN 
IZMIR’LI 
BISIKLETLILERE 
ÖDÜL

7

yarışmacılar, mobil 
telefonlarına indirdikleri 
BikePrints uygulaması 
sayesinde kat ettikleri 
mesafeleri kaydetmişti.

Başkan Tunç Soyer 
törende yaptığı 
açıklamalarda İzmir’de 
bisikleti ulaşım aracı 

olarak teşvik etmek 
istediklerini belirtti. 
İzmir’in yaşam kalitesini 
arttırmak için ulaşımla 
ilgili iki temel hedeften 
bahseden Soyer, bu 
hedeflerden ilkinin 
sağlıklı, güvenilir, 
erişilebilir, ucuz toplu 
taşıma ve bisiklet 

kullanımını teşvik etmek, 
ikincisinin ise akıllı 
trafik sistemini aktif 
bir şekilde İzmir’in her 
yerinde yaygınlaştırmak 
olduğunu söyledi. 
“Temel yaklaşımımız 
her geçen gün daha 
da büyüyen şehirlerde 
bireysel araç kullanımını 

H
A

B
E

R
Özgür  AYKOL
2
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azaltarak, toplu taşıma ve bisiklet 
gibi doğa dostu, güvenli ve sağlıklı 
alternatif ulaşım seçeneklerini 
yaygınlaştırmaktır” dedi.
Hediye bisikletlerin ilk kullanımını İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer yaptı. 
Soyer tekler 
kategorisinin 
birincisi 
İlhami Emre 
Karacivan’a, 
çiftler 
kategorisinin 
birincileri 
Mustafa Kemal 
Kara ve Züleyha 
Dikbaş’a 
ve grup 
kategorisinin 
birincileri 
Kıvanç 
Dükkancı, 

Yiğit Yılmaz, Canan Ocak ve Berdan 
Arslan’a katlanır bisiklet hediye etti. 
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma 
Merkezi’nin yaptığı çekilişle belirlenen 
30 katılımcıya da bisiklet çantası 
hediye edildi. b

bikepedia

1
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bikepedia

Rampa

ne kadar

Rampa?

EFSANE

GERİ DÖNDÜ

ARTIK ZAMANI GELDİ

BİSİKLETİNİ SEÇ!

İLK TÜRK 

BİSİKLETÇİ 

CAVİT CAV

ŞUBAT 2019  •  SAYI:2  •  para ile satılmaz

SENIN DERGIN
SEN DE ARAMIZDA OL

SEN DE YAZHABER VER
FIKIR VERDESTEK OL

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

TAKİP ET

mailto:info%40bikepedia.com.tr?subject=
mailto:info%40bikepedia.com.tr?subject=
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BULMACA Ediz AY2

 BİSİKLETLİ GEZGİN PINAR
Havalar ısınmaya giriyor, sezonlar başlıyor, baharın tüm enerjisi iyiden iyiye hissediliyordu. Bu 
durum triatlon sezonun da başlangıcını haber ediyordu.  Pınar’ı da bir heyecan kaplamıştı. Güneşin 
yakıcı etkisine maruz kalsa da sıcak havalarda pedallamayı daha çok seviyordu. Ayrıca kamp 
aylarının gelmesi ile ülkedeki birçok yeni bisiklet grubunun bu tarz etkinlikleri açması onun için 
eşsiz bir deneyim fırsatını sunuyordu. Misal Sinop’tan Edirne’ye kadar kamp yaparak pedallama 
fikri kulağa imkansız gibi gelse de, bunun gibi bir organisazyon fikri onu çok heyecanladırıyordu. 
Tabi bu heyecan verici fikirler onu heyecanlandırırken, böylesi turlar esnasında bisikleti tamire 
ihtiyaç bir duruma düşerse ne yaparım diye düşünürken, geçenlerde Shell istasyonunda görmüş 
olduğu tamir istasyonu geldi aklına.                                   Cevaplar için: bulmaca@bikepedia.com.tr

ÖDÜLLÜ BULMACA

Geçen ayki bulmacanın cevabı: 
“Gerçekten de, bisiklet şimdiye kadar en 
etkili ürün tasarımıdır.” Hugh Pearman.

Aralık 2019 sayımızda bu söz yer almakta.
Çözümü ise; Pınar’ın hikayesini en son 
Bisan fabrikasında bırakmıştık. Oradan 
ayrılırken bahsetmiş olduğu yazı, Bisan’ın 
geçen yıl yapılan lansmanın Bike Pedia 

dergisinde yer alan haberi idi. Bu sefer 
takımları tanıttığımız yazıda ipucu kelimeler 
bulunuyordu. Kahve hayali ile de bisiklet 
dostu mekanlarımızı konu aldığımız yazıyı, 
yokuşlara dikkat çekerken de bunun ile 
ilgili yazımızı işaret etmiştik. Doğru cevap 
gönderenler arasından canlı yayında 
yaptığımız çekiliş ile belirlenen şubat ayı 
talihlisi Hatice ASAR’ı tebrik ediyoruz. 
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µ Tanju TAŞÇILAR

Gerçekten de, bisiklet şimdiye kadar 
en etkili ürün tasarımıdır.

Hugh Pearman

Bu Sayfada

Yer Almak

İster Misiniz?

Bilgi için: info@bikepedia.com.tr
���epe���.�om.tr

�Türk��e���� �lk D���t�l ����klet Der�����

BISIKLETLI 
GEZGIN PINAR 

BISIKLET HEDIYE ETMEYE
DEVAM EDIYOR

mailto:bulmaca%40bikepedia.com.tr?subject=%C5%9Eubat%20ay%C4%B1%20cevab%C4%B1
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