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Sanırım en çok zorlanacağım giriş yazısı olacak. Bisikletsiz 
geçirdiğimiz bu günlerde, herkesin gündem maddesi ne yazık 
ki, Corona Virüsü. Bütün dünyayı etkisine aldığı gibi, ülkemizde 
de gidişat pek iç açıcı değil. Her geçen gün önlemlerin giderek 
artması, ülkemizde de yerini endişeye ve belirsizliği bıraktı. 
 
Tüm dünyada tüm spor organizasyonları ertelenirken, en azından 
Tour de France yarışını izleyebilmeyi umuyoruz. Bununla ilgili de 
söylentiler başladı bile. Şu sıralar Tour de France bisiklet yarışının, 
seyircisiz yapılması gündemde. Bu durumun ilerleyen günlerde 
netlik kazanmasını biz de ekip olarak, merakla bekliyoruz. 
 
Geçen yıl size böyle bir şey söylense ve bir süre hobilerinizden 
mahrum kalacaksınız dense, kimse bu duruma inanmazdı 
sanırım. Peki ne yapacağız? Bizi neler bekliyor? Ne zaman hayat 
normale dönecek? 
 
Şu sıralar, hepimizin kafasını bu sorular meşgul ediyor.  Bike Pedia 
ekibi olarak bizler de size bu süreçte yardımcı olmak, sizlerin evde 
kaldığı bu dönemde, kaliteli zaman geçirmeniz için, güzel bir 
Nisan sayısı hazırlamaya gayret ettik. Bu süreci nasıl geçirmelisiniz 
konusuna değinmek ve size bazı tavsiyelerde bulunmak isteriz. 
Zorunlu olmadıkça, antrenmanlara mümkün olduğunca evde 
devam etmeli, eğer izole bir yerde yaşıyorsanız ve insanlarla 
temasınız olmadığını düşünüyorsanız, dışarıda yapacağınız 
sürüşleri bir süre sosyal medya platformlarınızda paylaşmamanızı 
rica ediyoruz. Sosyal etkileşimin önem arz ettiği bu günlerde, 
belki de bu davranışınız ile sizi takip eden arkadaşlarınızın 
evde kalmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle ellerimizin temiz 
kalması ve doğru şekilde yıkanması çok önemli. Bağışıklığınızı 
güçlü tutmalısınız. Bu konuda sevgili Deniz Zünbülcan yazısını 
okumanızı tavsiye ediyoruz.  
 
Nisan sayımızda aramıza yeni arkadaşlarımız da katıldı. Sağlık 
köşemizde uzmanlık alanından faydalanacağımız sevgili Dr. Deniz 
Aytekin’in yazılarını ekip olarak bizler de merakla bekliyoruz. Yine 
bir çoğunuzun yakından tanıdığı sevgili Tufan Sağnak, bisiklet 
sporundaki tecrübelerini paylaşırken, İstanbul’daki gözümüz de 
olacak. 
 
Her geçen sayıda sürekli kendini yenileyen Bike Pedia’nın, 
bisiklet hediyeli bulmacasının yer aldığı yeni sayısını, yine keyifle 
okuyacağınızı düşünüyoruz. Sizler Nisan sayısını okurken, bir bilim 
insanının Corona virüsünün ilacını bulmasını temenni ediyor, bir 
an önce hayatın normale dönmesini ve pedallarımıza çok kuvvetli 
basarak, hayatı candan yaşamayı diliyoruz. 
 
Sevgi ve selamlar, 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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Yedi tepeli şehir olarak 
da bilinir İstanbul. 
İmparatorluklara başkentlik 
yapmış, doğu ve batı dünyası 

arasında köprü olmuş, kültürlerin 
kaynaştığı, dünyanın dört bir yanından 
insanın buluştuğu bir şehir. Yüksek 
ihtimalle tarihinin her döneminde 
kalabalık olmuş. Eskilerde surlar 
içinde bir antik bir kent iken sonra 
buranın sakinleri kabına sığamamış, 
şehir büyümüş de büyümüş. Büyümüş 
ama tarih boyunca ihtiyaca binaen, 
gelişigüzel büyümüş. Planı olamamış, 
caddeleri geniş yapılamamış. Böyle 
çok sayıda tarihi katmanı olan bir 
şehir için çok doğal olarak, yaşayan bir 
organizma gibi gelişmiş.  
 
Şimdi İstanbul sınırları içinde küçük bir 
ülkenin nüfusu kadar insana barındıran 
bir metropol. Aslında Boğaz’ın ayırdığı 

iki yakası ile onlarca küçük şehircik ve 
kent merkezi içeriyor. Bu merkezlerin 
bazıları konut alanı, bazıları ise iş 
merkezi olarak öne çıkıyor.  
 
Türkiye’nin ekonomik başkenti olan 
bu şehirde, her sabah ve her akşam 
milyonlarca insan bu küçük merkezler, 
semtler arasında gidip geliyor. Otobüs, 
vapur, metro, Marmaray, minibüs, 
dolmuş ve taksiler bu kalabalığı 
zor kaldırıyor. Bunların yanısıra 
trafikteki büyük bir çoğunluğu da 
özel otomobiller oluşturuyor. Peki, 15 
milyondan fazla nüfusa sahip olan bu 
şehirde bisiklete binenlerin durumu 
ne? 
 
Evet, özetle şehir büyük, kalabalık... 
Hiç uyumayan bu şehirde yoğun 
iş trafiği, ticari ürünlerin sevkiyatı, 
inşaat faaliyetleri derken otoyollarda 

trafik neredeyse hiç eksik olmuyor. 
Bu durum da İstanbul’da bisikletle 
seyahati ve bisiklet sporunu yapmayı 
çok zor hale getiriyor. Bir de meşhur 
lakabı var, “Yedi Tepeli Şehir”. 
Bisikletle ufak bir tur yapmak isteyen 
birisi dahi söz gelimi 20km içinde 
en az iki ufak yokuş tırmanmak 
durumunda. İstanbullu bisikletlilerin 
bu durumlarla nasıl başa çıktığına, bu 
şehrin bisiklet kullanıcılarını kısaca 
tanıyarak değinebiliriz.  
 
n Ulaşım için Bisiklet Kullananlar 
(Commuters) 
Bu grup belki de bisiklet kültürünün 
geniş kitlelere yayılması için en önemli 
kişileri kapsıyor. Çünkü çevrelerine 
günlük kıyafetler ile ulaşım aracı 
olarak bisiklet kullanılabildiğini 
gösteriyorlar. Şehir bisikleti ve katlanır 
bisiklet kullanan bu gruba son yıllarda 
elektrikli bisiklet kullanıcıları da 
eklendi. Öte yandan yol ve gravel 
tarzdaki bisikletlerle de commute 
yapan sürücüler mevcut. Sabah/akşam 
işine bisikletle gitmeyi tercih eden 
bu grup çoğunlukla sahil kesimlerine 
yakın, bisiklet sürmeye uygun rotalar 
üzerindeki semtlerde ikamet ediyor. 
Seçtikleri rotalarda vapur ve metro 
gibi raylı ulaşım araçlarıyla da entegre 
biçimde seyahat eden bu grup için E-5 
ve benzeri otoyollara çıkarak işe gidip-
gelmek maalesef çok zor ve riskli. 
Çoğunlukla Asya ve Avrupa yakalarının 
sahil bölümlerindeki bisiklet yolları 
ya da bunlara yakın nispeten sakin 
caddeler kullanılıyor.  
 
Ayrıca unutmamak gerekli; insanların 
işlerine bisikletle gidip gelmeyi tercih 
etmelerindeki en büyük etmenlerden 

birisi, son yıllarda uzunluğu artan 
bisiklet yollarının varlığı oldu. 
 
Bisikletliler Derneği, Bisikletli Ulaşım 
Platformu ve Perşembe Akşamı 
Bisikletçileri ve daha birçok aktivist 
grubun faaliyetleri ve geniş katılımlı 
etkinlikleri, insanları bisikletle ulaşıma 
cesaretlendirmede büyük rol oynuyor.  
 
n Sağlıklı Yaşam ve Keyif için Bisiklet 
Kullananlar 
Eskiden bisiklet denilince herkesin 
aklına gelen ilk model klasik dağ 
bisikletleriydi. Bisiklet satıcıları da 
bunları “Bizim yollar bozuk, bunlar her 
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yere girer. Tonla da vitesi var, yokuş 
falan dinlemezsin” gibi argümanlarla 
satıyorlardı. Yol bisikletlileri ise 
apayrı bir klasmandaydı eskiden. 
Onlara bildiğin “pro” (olsun, olmasın) 
gözüyle bakılırdı. Çünkü yol bisikletçisi 
pırıl pırıl bacakları, tertemiz kask, 
gözlük, forma ve taytı ile sıradan 
vatandaşa göre tabiri caizse uzaylı 
gibi dururdu. Laf aramızda bu durum 
eski yol bisikletlilerini de epey bir 
havaya sokardı. Hayran gözlerle 
kendilerini izleyen çocuklara çok üstün 
süratlerden bahsedip inanılmaz yarış 
hikayelerinden anekdotlar sunarlardı. 
Sonra işler, bilginin globalleşmesiyle 
değişti. Bisiklet türleri ve kullanım 
alanları tanımları yeniden öğrenildi. 
 
Üretici ve ithalatçı firmaların da buna 
yönelik politikalarıyla artık her bisiklet 
kullanım amacına göre pazarlanıp 
satılıyor.  
 
İster şehir, ister yol, ister dağ olsun her 
bisikletin giriş, orta ve üst seviyeleri 
bulunabiliyor. Satıcılar da artık (çoğu 
yerde diyelim) bilinçli bir şekilde 
kullanıcının isteklerine göre modeller 
önerebiliyor.  
 
Ara başlığımızdaki grubu oluşturan 
bisikletliler için çoğunlukla şehir ve 
yol bisikleti kullanıyor diyebiliriz. 
İşlerinden ve günlük koşturmacadan 
arta kalan zamanlarını bisiklet sporuyla 
değerlendirip hem psikolojik, hem 
de fiziksel sağlığını koruyan bu 
bisikletlileri, bisiklet yolları dışında 
çoğunlukla kalabalık otoyollar dışındaki 
caddelerde ve daha çok hafta sonu 
gerçekleştirilen grup sürüşlerinde 
görebiliriz.  

n Yol Bisikleti Sporcuları 
Sanırım yazarken ve tanımlamaya 
çalışırken en çok eğleneceğim grup 
bu çünkü kendimi de bu gruba dahil 
ediyorum. “Sporcu” derken yanlış 
anlaşılıp da profesyonel sporculuk 
anlaşılmasın. Çünkü Türkiye genelinde 
olduğu gibi İstanbul’da da hiç kimse 
bu sporu ana geçim kaynağı olarak 

icra etmiyor. Kulüplerinden maaş alan 
sporcu sayısı ise ülkemiz nüfusuna 
göre çok çok az. Haliyle biz de amatör 
sporcular olarak iş ya da okuldan 
artakalan zamanlarda elimizdeki 
zamanı ve imkanları değerlendirip 
en verimli şekilde antrenman 
yapmaya ve kendimizi güçlendirmeye 
çalışıyoruz. Özel yarışlara ve Türkiye 
şampiyonalarına hazırlanıyoruz. 
Zaman zaman fırsat bulursak 
profesyonellerin katıldığı yarışlarda boy 
göstererek gücümüzü test ediyoruz. 

İstanbul’da eskisiyle, yenisiyle, 
yollarda formalarını sergileyen birçok 
kulüp ve henüz kulüpleşmemiş ya 
da kulüpleşmeyi tercih etmeyen çok 
sayıda bisiklet grubu bulunmakta. 
Kendisini geliştirmek isteyen ve bu 
spora gönül veren genç sporcular bu 
kulüplere girerek, tecrübeli hocaların 
yönlendirmesiyle sistemli antrenman 

yapma ve yarışlara iştirak etme 
fırsatı buluyorlar. Bazen de sosyal 
sürüşlerde bazı bisikletçilerin yeteneği 
kulüplerdeki kaptan ya da antrenörlerin 
gözüne çarpıyor ve bu sporcu kulüp 
bünyesinde antrenman yapmaya davet 
ediliyor. 
Genellikle hafta içleri okul ya da işten 
artan zamanda tek ya da küçük gruplar 
halinde antrenman yapmayı tercih 
eden sporcular, hafta sonları bir araya 
gelerek toplu sürüşler yapmayı tercih 
ediyor.  

Bu gruptaki bisikletçilerin favori 
yollarını, iki yakadaki sahil 
kesimlerindeki düzlüklere ek olarak 
şehrin dışına, tepelerle dolu köylere 
uzanan uzun rotalar oluşturuyor. 
Coğrafyası gereği çok dik yokuşları 
bulunan şehirde rotaya göre 100 
kilometrelik bir sürüşte 2000m. 
yükselti toplamak gayet kolay.  
 
Bütün bisiklet kullanıcıları gibi yol 
bisikletlilerinin en büyük sıkıntısı ise 
haliyle trafik ve yol güvenliği. Yol 
bisikletlisi için rampalar ve otopark 
girişleriyle sürekli kesilen ve yürüyüş 
yollarının yanında bulunan bisiklet 
yolları kullanışlı değil. Haliyle kara 
yollarının sağ şeridi kullanılıyor. Grup 
sürüşleri trafiğe açık yolda bisikletliler 
için güvenli bir sığınak oluştururken, 
tek ya da iki kişi çıkıldığında kaza riski 
maalesef büyüyor. Şehirde trafiğin 
neredeyse hiç eksik olmadığını hesaba 
katarsak merkezlerden uzaklaşan 
rotalar ideal hale geliyor. 
 
Öte yandan merkezlere yakın sahil 
şeritlerinde bisikletliler trafiği 
yoğun olmadığı saatleri tercih 
etmek durumunda kalıyor. Örneğin 
İstanbul’un her iki yakasında, 
çoğuklukla sabah mesaisi başlayan 
bisiklet kullanıcılarının kurduğu, 4:30, 
5:00, 5:30 gibi saatlerde sürüşe çıkan 
gruplar var. Çünkü hafta içleri yalnızca 
bu saatlerde yollar boş ve güvenli, 
süratli bir sürüş yapmaya uygun 
durumda oluyor.  
 
Dünyada yol bisikletlilerinin bisiklet 
ve diğer genel ekipmanlar haricinde 
en çok kullandıkları şey muhtemelen 
Strava olacaktır. İstanbul dedik ya çok 
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sayıda irili ufaklı yokuşa sahip diye; işte 
o yokuşların muhtemelen %90’da bir 
Strava segmenti açılmıştır. Düzlükteki 
bölgeler de pek farklı durumda değil 
aslında. Mesela çok kullanılan bir yol 
olan Caddebostan-Kaynarca arasındaki 
yaklaşık 20 kilometrelik sahil yolunda 
onlarca segment bulunuyor. Peki 
neden? Çünkü bu sporu yapmak 
için bisiklete binen amatör sporcular 
haftalık kilometre ve antrenman 
saatini bu program aracılığı ile kolayca 
takip ederken, segmentlerdeki 
performanslarıyla kendilerini ufak ufak 
test etme ve uzaktan uzağa yarışma 
şansı buluyor. Ayrıca bunun gibi diğer 
sosyal medya mecraları ile bisikletliler 
haberleşip birlikte programlar 
yapabiliyor.  

İstanbul’daki kulüp ve gruplar ise 
sonraki yazılarda değinilmesi gereken 
çok geniş bir konu. b
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artan antrenman yükü ile atletlerin 
hedef yarış öncesi performanslarının 
zirvesine ulaşması amaçlanır. 
 
n Türkiye Triatlon Federasyonu 
Kampları 
Multi-spor bir branş olan triatlon kamp 
organizasyonlarının ülkemizdeki mazisi 
2000’li yılların başlarına uzanıyor. 
1991 yılında ilk kez yapılan Uluslar 
arası Alanya Triatlonu’ndan on sene 
sonra Türkiye Triatlon Federasyonu’nun 

kurulması ile federasyon 
bünyesinde ilk resmi triatlon kampı 
gerçekleştirilmiş. TTF’nin milli 
sporcular için gerçekleştirmiş olduğu 
ilk triatlon gelişim kampı ise 2002 
yılında yapılmış. 
 
İlk resmi kamp, o zamanlar baş 
antrenörü olan Yüksel Işık ve Mustafa 
Levent İnce tarafından Antalya 
Özbekhan Otel’de yapılmış. Uzun 
süre Işık’ın koordine ettiği gelişim 
kamplarda Tuncer Salihoğlu, Çetin 
Pelen, 2006’dan sonra Gökhan 
Baykara, Gürcan Atılmaz, 2013’ten 
sonra Mert Onaran, Andrea Gabba, 
Zülfü Karabulut, Alper Köksoy, 
Zekeriya Yücetürk gibi birçok değerli 
antrenörümüz görev almış. Son iki 
yıldır yapılan çeşitli kamplarda Serkan 
Şimşek, Mert Onaran, Alper Köksoy, 
Erdun Işık, Zekeriya Yücetürk, İlker 
Sezen, Zerrin Üçkardeşler, Mehtap 
Demircilioğlu, Erdoğan Gündüz yer 
alıyor. Federasyonun gerçekleştirdiği 
kamplar genellikle okulların kış 
tatilinde olduğu Şubat aylarında ve 
Alanya’daki uluslararası kupa yarışları 
öncesinde yapılmakta. Federasyonun 
elit, genç ve yıldız sporcular için 
2002’den itibaren başlatmış olduğu 
gelişim kampları günümüzde 
sistematik bir şekilde devam 
etmektedir. 
 
n Yaş Grupları Kampları 
Son yıllarda yurt dışındaki örneklerinde 
olduğu gibi ülkemizde de yaş 
gruplarına hitap eden özel triatlon 
kampları yapılmakta. Mazisi çok 
eski olmayan yaş grupları kampları 
ülkemizde ilk kez 2013 yılında 
Ironcamp serisi ile başlangıç yaptı. 
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B 
ugünlerde hepimizin 
gündeminde Covid 19 ve 
evde antrenman yapma 
alternatifleri olsa da kara gün 

kararıp kalmayacağı düşüncesinden 
yola çıkarak bu sayımızda “triatlon 
kampı nedir”, “ülkemizdeki ilk resmi 
kamp ve özel kamplar ne zaman 
başladı”, “yaş gruplarına özel triatlon 
kampları hangileridir”, “triatlon 
kamplarının faydaları nelerdir”, kısaca 
bunlardan bahsetmek istiyoruz.  

n Triatlon Kampı Nedir? 
Triatlon kampları, sporcuların bir kaç 
gün ile en çok bir-iki hafta arasında 
deneyimli antrenörler eşliğinde 
yoğunlaştırılmış programa bağlı olarak 
çalıştırılmasıdır. Kamp programlarında 
branşa yönelik çalışmaların yanı sıra 
kuvvet ve mobilite çalışmalarını da 
desteklenir. Teorik derslerin de verildiği 
kamplarda sporcuların bulundukları 
performans seviyesinden daha ileriye 
taşınması amaçlanır. Bu süreçte 
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Şimdilerde bir elin parmaklarını 
geçmeyen yaş gruplarına özel 
triatlon kamplarının yurt dışındaki 
benzerlerinden hiçbir farkı olmadığını 

söyleyebiliriz. 
Ülkemizdeki 

triatlon 
kamplarına 

başlangıç 
yaptıkları 
yıllara 
göre 
kronolojik 

sıralama 
ile göz 

atalım. 
 

n Ironcamp 
Türkiye’de bilinen 

anlamda yaş gruplarına özel ilk 
triatlon kampıdır. 2013 yılında Emre 
Tacir ve Sezin Kutlu Tacir’in Erdek’te 
gerçekleştirdiği Ironcamp uzun süre 
birçok sporcunun buluşma noktası 
oldu. Ironcamp beş yıl boyunca 
düzenli olarak yıl içerisinde iki ya da 
üç kez triatlon kampları gerçekleştirdi. 
Kamplarda her seviyeden triatlon 
severlere kar amacı gütmeden 
hizmet veren Ironcamp 
çok sayıda atlete bu 
anlamda fırsat 
yarattı. Birçok 
yerli ve yabancı 
antrenörün eşlik 
ettiği kamplarda, 
atletlere sadece 
branşa yönelik 
antrenmanlar 
değil aynı 
zamanda teorik 
eğitimler de verildi. 
Katılımcılara branş dışında 

yoga, esneme ve teknik 
çalışmalar yaptırılarak 
bireylerin kapasite 
artışları 
hedeflenmişti. 
 
n YüzBinKoş 
2014 yılında 
Göksen Çınar 
ve Özgür 
Aksaman 
tarafından 
kurulan online 
triatlon kulübü 
olan YüzBinKoş, ilk 
kez 2015 yılında Kıbrıs’ta 
gerçekleştirdiği triatlon kamplarına 
günümüzde de devam etmektedir. 
Yıl içerisinde çeşitli workshoplar 
düzenleyen Çınar ve Aksaman, her 
seviyeden atletler için ironman ve 
ironman 70.3 yarışı gibi hedef yarışlar 
öncesinde kamplar düzenlemekte.  
 
n SASfit 
Serdar Selışık’ın kurucusu ve başkanı 
olduğu SASfit ilk kez 2016 yılında 
her seviyeden sporcuya hitaben 

“Sınır Ancak Sensin” sloganı 
ile yola çıkmış. İlk triatlon 

kamplarını Amerikalı 
koç Wendy Mader 

ile gerçekleştirmiş. 
SASfit, pozitif enerji 
ile takım ruhunu 
birleştirerek, 
sporu sevdirmek, 
sosyalleşmek, alt 

yapı sporcularının 
yetişmesi ve spor 

organizasyonları 
düzenlemek felsefesi 

ile yola çıkmış. Sabır, akıl 

ve sadakatı şiar edinmiş olan SASfit 
günümüzde halen çalışmalarına 
devam etmekte. 
 
n Yüksek İrtifa Kampı 
Cahit Burak Korel’in ilk ve son kez 
Eylül 2016 tarihinde Erciyes’de yüksek 
irtifa antrenman kampı gerçekleştirildi. 
Korel aynı yılın Temmuz ayında 
Alper Köksoy ile yüzme atölyesi 
gerçekleştirdikten sonra Mert 
Onaran’ın katılımı Erciyes’te bir hafta 
süren bisiklet ve koşu antrenmanlarının 
yanı sıra yüzme teknik çalışmaları 
gerçekleştirdi.
 
n Boostcamp 
İlk kez 2019’da gerçekleştirilen 
Boostcamp organizasyonun başındaki 
isim Kerim Sükan. Kendisi de 
deneyimli triatlet ve koç olan Sükan, 
ülkemizdeki en kapsamlı triatlon ve 

bisiklet kampı çalışmalarını halen 
sürdürüyor. 25-29 Mart 2020 tarihinde 
Marmaris’de gerçekleştirlmesi 
planlanan ikinci Boostcamp, tüm 
dünyayı etkisi altına alan Corona 
pandemisi nedeniyle Ekim ayına 
ertelenmiş. Ekim ayında gerçekleşecek 
olan ikinci kampa çok sayıda yerli 
ve yurtdışından sporcuların gelmesi 
bekleniyor. 
 
n Onaran Academy 
2020 Şubat ayında ilk kez Alanya’da 
gerçekleştirilen triatlon kampının 
başrolünde milli sporcu ve milli takım 
antrenörü Mert Onaran yer alıyor. 
Normal şartlarda çok yoğun çalışma 
programı olan Onaran, yaş grubu 
sporcularının tüm organizasyonu 
üstlenip ayarlaması ile kampa dahil 
olmuş ve onları antrene etmiş.
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n S.A.A.T Training 
Bu yıl 26-29 Mart tarihleri arasında 
Dalyan‘da ilk kez yapılacak olan triatlon 
ve bisiklet kampı Metin Çelik ve Alpay 
Akhun tarafından gerçekleştirilecekti 
fakat bu da tüm dünyadaki 
etkinliklerde olduğu gibi Covid 19 
engeline takılan bir diğer kamp oldu. 
Karantina uygulamasının kalkmasının 
ardından sezon boyunca her seviyeden 
triatlete hizmet vermeyi amaçlıyor. 
 
n Triatlon Kamplarının Faydaları 
Eğer kendi kendinize antrenman 
yapıyorsanız yaptığınız birim ve 
haftalık antrenman yükleri bir süre 
sonra standart döngüye dönüşebilir. 
Sık sık kullanılan klasik parkurlar, 
uyguladığınız antrenman hacim ve 
şiddetleri bir süre monoton bir hal alır. 
Bu da bireyin fizyolojik gelişimini bir 
plana alıyor. Farkında olmadan ortaya 
çıkan bu monotonluk zihinsel olarak da 
bireyi olumsuz yönde etkileyebilir. 
 
Triatlon kampları, bilhassa aylar 
süren hedef yarış çalışmalarınız için 

bu noktada tazeleme ve sıçrama 
şansı yaratır. Her şeyden önce benzer 
durumdaki bireylerin bir araya 
gelmesiyle iyi bir sinerji yaratılmış 
olur. Paralel amaçlar için bir araya 
gelmiş olan atletlerin, profesyonel 
çalıştırıcıların oluşturduğu disiplinle 
hareket etmesi, onları monotonluktan 

kurtarıp çalışmalarının daha eğlenceli 
hale gelmesini sağlar. Böyle bir 
durumda sürü psikolojisinin olumlu 
etkilerinden yararlanılır, ya siz grubu 
sürüklersiniz ya da grup sizi.  
 
Bu tür gelişim kampları sporcunun 
kendisini profesyonel atlet gibi 
hissetmesine de yardımcı olur. 
Kamplarda kontrollü bir biçimde daha 
çok antrenman yükü ile karşılaşan 
atletin VO2 artışı ile performans 
gelişimi sağlarken, teknik gelişimi de  
sağlanır. Diğer yandan da bireye kilo 
düşerek forma girme fırsatı sağlar. 
Elde edilen gözle görülür gelişim 
bireyin hedef yarışı için moral ve 
motivasyonunu da olumlu yönde 
etkiler. 
 
Antrenman ve eğitimlerle alınan 
yeni bilgiler sporcunun gerek 
kendine gerekse hedeflerine yeni 
bakış açıları sağlar. Kamplar sadece 

bireyin fizyolojik 
gelişimini olumlu 
yönde etkilemez 
aynı zamanda 
her seviyeden 
sporcuyla 
tanışma ve 
sosyalleşmesine 
imkan tanır. 
Bilhassa yeni 
başlayan 
sporcular, 
kamp 
bitiminden 
sonra kendi şehirlerinde 
yeni antrenman arkadaşlarına sahip 
olmasına vesile olur. b

Triatlon kampları, sporcuların bir kaç gün ile en çok bir-iki hafta arasında deneyimli 
antrenörler 
eşliğinde yoğunlaştırılmış 

programa 
bağlı olarak çalıştırılmasıdır.
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Ülkemizde bisiklet spor ve 
turizmine uygun platformlar 
hazırlayan ve yarışmalar 
düzenleyen organizasyon 

şirketi Argeus’un kurucusu Aydın 
Ayhan Güney ile bisiklet ile ilgili olarak 
daha neler yapılabileceği hakkında 
sizler için görüştük.

nTürkiye’de turizm ve spor 
etkinliklerini ortak noktada buluşturan 

Argeus’u tanıyabilir miyiz? Argeus’un 
gerçekleştirdiği ve katkı sağladığı 
organizasyonlar nelerdir? 
Şirket 1990 yılında kuruldu. Kapadokya 
bölgesinde bisiklet turları yapmak 
amacıyla İtalya’dan 63 Dağ bisikleti 
ithal ederek faaliyetlerine başladı. 
1993 yılında ise Seyahat acentası 
markası olarak Argeus ismiyle devam 
etti. Asıl işi tur operatörlüğü olan 
şirket, bisiklet tur ve aktivitelerinden 

hiç kopmadı. 2000 yılında organize 
ettiği Kapadokya Bisiklet Festivali ile 
profesyonel yarış kariyerine başlamış 
oldu.  
 
Bu yarışların kalitesi ve iyi 
organizasyonu sonrası 2007yılında 
Avrupa dağ bisikleti şampiyonası, 
2008-2015 yılları arası 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 2010 
Avrupa yol bisikleti şampiyonası, 

Kapadokya, Çeşme, Antalya, Marmaris 
granfondolorı ve Tour of Antalya ile 
organizasyonlara devam etti. 2014 yılı 
ile birlikte patika koşusu yarışlarına 
da başlayan Argeus, Kapadokya Ultra 
Trail, Aladağlar Sky Trail ve Alanya 
Ultra Trail ile devam etti. Hala asıl 
işi tur operatörlüğü olan firma her 
yıl 5-7 arası spor organizasyonu da 
yapmaktadır.  
 
Bunların yanısıra birçok koşu ve bisiklet 
organizasyonuna timing sistemi, 
malzeme veya koordinasyon gibi 
hizmetler de vermektedir. 
 
nSpora bu kadar destek olmanızın 
amacı nedir? 
Bu aktiviteler tamamen ticari ama 
organizasyonları büyütebilmemiz için 
spora destek vermemiz ve yatırım 
yapmamız da gerekiyor. Bir nevi kendi 
müşterimizi kendimiz yaratmamız 
lazım. Bu tür organizasyonlar 
ülkemizde çok ilgi görmüyor ama 
yapıldıkça katılımcısı ve ilgi gösteren 
kişi sayısı artıyor. Bazı yarışları sadece 
sosyal proje amaçlı yapıyoruz, bisiklet 
takımlarına sponsor oluyoruz, bisiklet 
ve malzeme desteği sağlıyoruz. 
Kısacası aklında spor yapmak olan 
kişileri motive amaçlı her şeyi 
yapıyoruz. Unutmayalım ki bu tür 
organizasyonlar büyük bütçeli ve gerek 
sporcular gerekse sponsorlar için 
önce çekici hale getirmemiz ve sonra 
büyütmemiz gerekiyor. 
 
n Çeşme Gran Fondo’nun bu yıl 4.sü 
düzenlendi. Burada katkınız büyük. İyi 
ve kötü yanlarıyla organizasyon için 
düşüncelerinizi alabilir miyiz? 
Çeşme yarışını Velotürk gurubuyla bir 

ACENTADAN
ORGANİZASYONA

Mustafa Kemal KARA2
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sosyal proje olarak başlattık. Velotürk 
yaptığı aktivitelerle finans sağlayıp 
ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet alan 
bir oluşum. Önemli bir iyilik projesi ve 
biz de destek olabilmek amacıyla tüm 
gelirleri bu projeye kaydırıyoruz. 
 
Çeşme çok güzel bir yer, turizm 
altyapısı çok geniş, ulaşımı kolay 
populer bir bölge. Ayrıca belediye ve 
kaymakamlık organizasyona çok özen 
gösteriyor ve bize çok destek oluyor. 
Çeşme halkı da gerçekten çok ilgili. 
Her yıl severek katkı sağlıyorlar. Tüm 
bu saydıklarım yarışın her yıl daha 
fazla ilgi görmesini sağlıyor. Daha 
iyi olabilecek yönleri tabi ki var ve 
üzerinde çalışıyoruz. Yollar her yıl daha 
iyi oluyor.  
 
nGran Fondo’ya yurt dışından daha 
fazla sporcu katılımını sağlamak için 

neler yapılabilir? 
Katılımı artırmak artık bu haliyle zor, 
çünkü Türkiye’de bisiklet yarışına 
katılabilen neredeyse herkes zaten 
orada. Bunun için yabancı sporcu 
çekebilmemiz lazım. Uluslararası 
bir zincire dahil olup, fuar ve diğer 
organizasyonlara tanıtım amaçıyla 
giderek daha fazla yabancı katılımcı 
bulabiliriz ama sonuçta bütçelere 
bağlı. Üzerinde çalışıyoruz. 
 
nÜlkemizdeki bisiklet kültürünü nasıl 
görüyorsunuz? 
Hepimizin bildiği gibi yok denecek 
kadar az. Kısa ve orta vadede olacak 
bir şey de değil. Bugün yoğun 
olarak devlet bu konuyla ilgilenmeye 
başlasa, bisiklet kültürünün oturması 
2 jenerasyon alır. Bu çok yönlü bir 
konu ve o düzeyde çalışma gerektirir. 
Bisikletin ulaşım, sağlık için spor ve 
profesyonel spor olarak her yönüyle 
büyümesi lazım ancak o zaman 
hayatın her yerinde olur ve bir kültür 
haline gelir. 

nSon zamanlarda birçok şehirde 
yerel yönetimlerin bisiklet kullanımını 
arttırmaya yönelik yaptıkları çalışmaları 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
(Bisiklet yolları, bisiklet kiralama, 
organizasyonlar v.s.) 
Çoğu plansız ve göstermelik! Boşa 
harcanan para ve zaman. Bisiklet 
yolu ulaşım amaçlıdır ve eğer araç 
yolları gibi birbirine bağlanamıyorsa 
bisiklet yolu değil gezinti yoludur. Spor 
yapmak amacıyla bisiklete binenlerin 
çoğu bisiklet yolunu kullanmaz. 
Bisiklet yolu ulaşım amaçlıdır ve 
ulaştırması gerekir! Yerel yönetimler 
bu yolları yaparken veya kiralık bisiklet 
koyarken amacı iyi belirlemelidir. 
Ayrıca ülkemizde yapılan bu yolların 
mutlaka araç ve yaya yolundan 
ayrılması gerekir. Bisiklet yolu olarak 
yapılan yollar birçok şehirde park 

yeri veya yaya yolu olarak kullanılıyor. 
Halk bilinçlenene kadar ayrılmış yollar 
yapmaya dikkat edilmeli.
 
n Bisiklet organizasyonları haricinde 
Türkiye’de en geniş katılımlı patika 
koşusu konumunda olan, Kapadokya 
Ultra Trail organizasyonunu da 
düzenliyorsunuz. Bu organizasyonun 
geldiği noktayı sizden kısaca alabilir 
miyiz? 
Kapadokya Ultra Trail patika koşusunun 
2019’da altıncısını gerçekleştirdik. 
Gerçekten çok hızlı büyüyen, dünya 
çapında bir organizasyon oldu. Geçen 
yıl 80 ülkeden %55’i yabancı olmak 
üzere 2650 sporcu katıldı. World 
Tour takviminde yer alan 22 yarıştan 
birisiydi. 2020 için ise kayıtlar her 
şeye rağmen hızlı bir şekilde devam 
ediyor. Şu anda dünyanın en saygın 
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yarışlarından birisi olarak gösteriliyor 
ve ilgi artarak devam ediyor. Diğer 
yüksek katılımlı yarışlarda olduğu gibi 
bu yarış da bölgeye ve ülkemize çok 
yüksek bir turizm geliri ve tanıtımı 
sağlamakta. Geçen yıl internet 
üzerinden profesyonel çekimler ve 
sunumlarla 14 saat canlı yayın yaptık. 
Türkiye’de ilk ve dünyada çok az 
yarışta yapılabilen bir çalışma bu. 
 
nÜlkemizde dört mevsim bisiklet 
turizmi yapılabilir mi? 
Evet. Türkiye konumu 
gereği dört mevsim 
açık hava sporlarının 
yapılabileceği bir 
ülke. Aynı anda 
dört mevsim 
yaşanabiliyor. 
Sahil bölgeleri 
kış aylarında çok 
uygun. Turizm 

altyapısı, yolları ve düşük sezon olması 
sebebiyle ideal koşullar sunuyor. 
Bahar aylarında yükseklik sebebiyle 
çok sıcak olmayan iç Anadolu ve doğu 
Anadolu uygun bölgeler, yazın sıcak 
dönemlerinde ise Karadeniz. Diğer 
taraftan sadece uygun hava şartları 
yetmez tabi ki. Turizm altyapısı olan, 
ulaşım sorununu çözmüş, bisiklete 
uygun kalitede sakin yolları olan 
bölgeler olması gerekiyor. 
 
nUci yol yarışı takviminde olan 

Tour of Antalya 2020 
organizasyonunu nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 
Tour of Antalya, 3 yıl 

önce iyi planlama 
ve hedeflemeyle 
başlattığımız 
bir yarış. Yüksek 
bütçesine rağmen 

tamamen özel 

sponsorluklarla hayata geçmiş, 
Antalya’nın bir markası. 2 yıllık 2.2 
kategorisinden sonra 2020 yılında 2.1 
kategorisinde yarış yaptık. Gerek takım 
ilgisi gerekse takımların hırsı bizi çok 
memnun etti. Son derece keyifli ve 
zevk veren yarışlar ortaya çıktı. Kısa 
sürede adından söz ettiren bir yarış 
oldu ve planlarda bir aksama olmaz ise 
uzun dönemde en çok tercih edilen 2.1 
yarışlarından birisi olacaktır. 
 
Antalya özel bir bölge. Bisiklet için 
sonsuz alternatifler sunuyor. Aynı 
zamanda otel kalitesi, etaplı yarış 
olmasına rağmen tek otel kullanılması, 
kısa transfer mesafeleri ve yüksek 
kalite çekiciliğini her yıl artırıyor. 
Sadece 4 etap olmasına rağmen bir 
bisiklet yarışında olması gereken tüm 
etap çeşitliliğine sahip. 
 
Gerekli desteği bulduğu sürece 
geleceği güzel olan bir yarış. 
Önümüzdeki yıllarda canlı yayın için 

bütçe bulduğu taktirde 
daha da ilerilere 
gidecektir. 
 
nSon olarak spor 
ve turizm adına 
bundan sonraki 
hedefleriniz 
nelerdir? 
Biz spor turizmini 
çok katılımlı spor 
organizasyonları 
ve spor amaçlı 
turlarla yapan 
bir firmayız. 
Spor turizmi 
aslında 
onlarca farklı çeşidi olan bir 
turizm. Biz sadece bu bölümünde yer 
alıyoruz. Amacımız elimizde olanları 
daha büyütmek ve gerçekten hikayesi 
olabilecek yeni birkaç organizasyon 
daha yapmak. Bu tamamen bizim 
yeterli zamanı bulabilmemize ve 
sponsorluklara bağlı. b

Çoğu şehirdeki bisiklet 
kullanımını artırmaya yönelik yapılan çalışmalar 
plansı ve göstermelik. Boşa harcanan para ve zaman. Bisiklet yolu ulaşım amaçlıdır ve ulaştırması gerekir. Yerel yönetimler amacı iyi belirlemeli
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araştırma yapmayı kendime hobi 
edinmiş durumdayım. 
 
n Bisiklete başlama hikayeniz nedir? 
Arkadaşlarım tarafından yönlendirildim. 
Bisiklete binmeyi sevdiğim içinde 
başlamak istedim fakat ailem bisiklet 
sporu yapmamı istemedi. Ben ise 
yapmakta ısrarcı olduğum için sürekli 
gizlice antrenmanlara katılmaya 
çalışıyordum. Bir süre böyle devam etti. 
Zorlandığım birçok zaman oldu. Daha 

sonra aileme bisiklet sporunu yapmakta 
istekli olduğumu yine söyledim. Babam 
yine tepkiliydi fakat ilk yarışını izledikten 
sonra ne kadar isteyerek yaptığımın 
kendisi de farkına vardı ve en büyük 
destekçim oldu. Sayesinde spora daha 
çok bağlandım . 
 
n Bisiklet hayatınızın neresindedir ve 
size kattığı etkiler nelerdir? 
Her günüyle benimledir ve sürekli 
doğayla iç içeyim, bu rahat ve mutlu 
olmamı sağlıyor. Spor sayesinde sürekli 
dinç ve sağlıklı oluyorum. 
 
nProfesyonelliğe geçtiğinizden bu 
yana elde ettiğiniz başarılarınızdan söz 
edebilir misiniz? 
Yarış seviyeleri yükseldikçe hedeflerim 
büyüdü ve sonuçlara  yansıdı bu sebeple. 
İlk girdiğim sene Türkiye şampiyonu 
oldum ve ardından ulusal ve uluslar arası 
dereceler kazanmaya başladım 2016’dan 
bu yana bu başarımı sürdürmekteyim. 
 
n Yarışlara nasıl hazırlanıyorsunuz? 
Antrenmanlarımı Alanya da yapıyorum. 
En büyük katkısı, iklim şartının yaz kış 
antrenmanları rahat yapmamıza uygun 
olması ve Alanya bisiklet sporunun 
doğası ve yapısı ile çok uygun. 
Beslenmeme olabildiğince dikkat 
ederim bunu daha çok yarış ve kamp 
zamanlarında önde tutarım. 
  
nMilli takım sporcusu olarak 
hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Takım 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?  
Hazırlıklarımız bu yıl için daha yeni 
başladı ancak bu sporu çok sevdiğim 
için hazırlıkları kendim daha önceden 
başlattım. Bugün itibari ile 30 günlük 
yoğun bir kamp sürecine girdik. Takım 

nAyşe Çakır’ı tanıyabilir miyiz? 
İşimi severek yapan ve detayları çok 
önemseyen biriyim. İnsan ilişkilerinde 
esnek olmanın bana verimlilik olarak 
geri döndüğünü sıklıkla tecrübe ettim. 
Yeni şeyler öğrenmeyi ve yeteneklerimi 
geliştirmeyi çok önemsiyorum. Bunun 
için her zaman elimden gelen gayreti 
göstermeye hazırım. Eğlenceli olmayı, 
gülmeyi, hayata pozitif bakmayı 
seviyorum. Spor dışında hayatın pek 
çok alanında bilgi ve tecrübe edinmeyi, 

Triatlon sayesinde bisiklet ile tanışıp 
profesyonelliğe doğru uzanan, 
spor ile şekillenen hayatını Ayşe 
Çakır’ın kendisinden dinledik.

nBisiklet ile nasıl tanıştın? 
Ben 16 yaşında bisikletle tanıştım. 
Daha önce yüzme ile ilgileniyordum. 16 
yaşından itibaren yüzme - bisiklet - koşu 
yapıp triatlon yarışlarına katılıyorum. 
Triatlon sayesinde de bisiklet ile tanıştım.  
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hakkında geçen sene herkes elinden 
gelini yaptı ve  olimpiyat kotasına 
girmeye hak kazandık. Bu yıl da aynı 
performansı sağlamak için elimizden 
geleni yapacağız. 
 
n Kadınların bu spora ilgisini nasıl 
görüyorsunuz? Bu konuda önerileriniz 
nelerdir? 
Kadınların spora ilgisi oldukça var ancak 
benim açımdan onları yönlendirecek 
kişinin  önemi daha fazla. Ülke şartlarına 
hitaben hem spor hem de eğitimi 
açısından desteklenmesi gerekmektedir. 
Hayal kursunlar ve kurmaktan asla 
vazgeçmesinler. Korkularının 
inançlarından büyük 
olmasına asla izin 
vermesinler. 
Öncelikle bir hedef 
koysunlar ve 
onu başarmak 
için uğraşsınlar. 
Hedefi olmayan 
asla başarılı 
olamaz. 

nBu sporun gelişmesi adına yapılanları 
yeterli buluyor musunuz? Daha neler 
yapılabilir? 
Çok yeterli bulmuyorum ancak zamanla 
bu branşa hizmet bölümüne geçerek 
kendi emeklerimi vererek bir yerlere 
gelmesini sağlayacağım. 
 
nBu sporla uğraşmak isteyenlere 
mesajınız nedir? 
Bu sporu profesyonel ve amatör 
anlamda yapmak isteyenler öncelikle 
bisikletin selesine oturmadan çok çok 
iyi araştırsın ve 3 yıllık bir profesyonel 
sporcunun öz geçmişine bakarak 

yarışlardaki tecrübelerini, yaşadığı 
olumlu olumsuz her şeyi 

bilmelerini tavsiye 
ederim. Bu nedenle 

kendinizi bu spora 
ne kadar uyumlu 
olup olmadığını 
zor tecrübeler 
yaşamadan daha 

basit şekilde 
yönlendirebilirsiniz.b
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Bu ay, uzaktan eğitim modelinden 
esinlenerek bisiklet 

dostu mekanlar 
ziyaretimizi uzaktan 

söyleşi şeklinde 
gerçekleştirdik. Konum: Bornova 

Yer: Chéf Daddy

DOSTU M
EKANLAR
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Tüm dünyayı etkisi alan 
coronavirüs sebebiyle zor 
süreçten geçtiğimiz bugünlerde 
uzaktan öğrenime geçilen 

eğitim sistemini örnek alarak bu ayki 
bisiklet dostu mekanlar köşemizi 
uzaktan söyleşi şeklinde gerçekleştirdik. 
Bostanlı, Balçova derken güzergahımız 
bu sefer de Bornova’ya döndü. S.O.S 
ile başlayan kafe işletmesi macerası, 
hem üret hem tüket politikası ile Chéf 
Daddy’de hayat buldu. 

Hafta içi turlarında oldukça sık ziyaret 
ettiğimiz Chéf Daddy, Bornova’ya 
yolunuz düştüğünde keyifle kahvenizi 
yudumlarken tamamen kendi 
üretimleri olan otuzun 
üzerindeki tatlı çeşitlerini 
tadabilirsiniz. Bu 
özelliği ile çoğu 
kişinin gidelecek 
yerler listesine ilk 
sıradan gireceği 
aşikar bence. 

Bornova Küçükpark’taki 17 yıllık kafe 
işletme tecrübesinin ardından 3 yıl 
önce, Nisan 2017’de açmış olduğu 
bu kendi mekanında, imalatını kendi 
yaptığı pasta ve cheesecake çeşitlerini 
İzmir içindeki birçok mekana servis 
ediyor sevgili Koray Erişti. Zaten 
aktif olarak bisiklet kullanan Koray, 
özellikle Bornova bölgesindeki kafelere 
siparişleri bisiklet aracılığıyla yapıyor. 
Özel günleriniz için tasarım pasta, 
kalabalık davetleriniz için birbirinden 
ilginç ve lezzetli tatlı-tuzlu ürünler 
sipariş edebilirsiniz.  
 
Ekonomik olan menüsü ile birçok 
bisikletli grubunun uğrak ya da mola 
noktası olmakta. Tabi 30’un üzerinde 
tatlı çeşidi olunca muhakkak şunu 
denemelisiniz yaklaşımı ile direkt bir 
isim vermek zor oluyor. Zaten mekana 
geldiğiniz vakit bu bahsettiğimiz 
çeşit bolluğunu siz de görünce karar 
vermekte epey zorlanacaksınız. Biz 
yine de sizin işinizi kolaylaştırabilmek 
adına birkaç tüyo verelim. Çikolatalı 
pasta sevenler için, içinde çıtır bir 
tabakanın olduğu bitter bisküvili 
“cookie crunch cheesecake”, 
karamel nugalı devil’s kekli “sneakers 
cheesecake” ya da fındıklı çikolatalı 
kreması ile “browni cheesecake”, 
meyveli pasta severler için ise tropik 

meyveli “tutti frutti cheesecake”, 
içinde 4 farklı kırmızı 

meyve olan kedi dilli 
“orman meyveli 

cheesecake”, 
özel meyveli 
pandispanyası ile 
“çilekli red velvet 
cheesecake” öne 
çıkan tatlardan. 
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Oldukça aktif bir bisikletli 
olan Koray, kafeden arta 
kalan zamanlarda bisikleti 

ile kamplı yolculuklara 
pedallıyor. Çeşitli bisiklet 
grupları ile birlikte 
pedallayarak kendi 
işletmesi için bir nevi 

ar-ge çalışması da 
yapmayı ihmal etmiyor. Pazar 

günleri kapalı olan Chéf Daddy, 
hafta içi sabah 8:00 akşam 18:00 

“ Tamamen kendi 
üretimleri olan 30’un 

üzerindeki tatlı çeşitleri 
ile çoğu kişinin gidilecek 

yerler listesine ilk 
sıradan gireceği aşikar.

saatleri arasında hizmet veriyor. Toplu 
ziyaretleriniz ya da özel günleriniz 
için önceden irtibata geçmeniz 
durumunda mekanı size özel açık 
tutabiliyorlar. Bu dönemde çok israf 
etmemek lazım. 
 
Daha önce epey ziyaret etmemiz 
sebebiyle konuk olduğumuz Chéf 
Daddy’ye bu yazı için konuk olamadık 
malum durumlar yüzünden. Başta 
da belirttiğimiz gibi uzaktan söyleşi 
oldu bizimkisi bu seferlik. Bike Pedia 
ekibi olarak Chéf Daddy’ye bir ziyaret 
borcumuz oluştu. Umuyoruz ki en kısa 
süre içinde hayat normale dönecek, 
baharın o cıvıl cıvıl olan kıpırtısını 
hissetmek için kendimizi dışarılara 
atacağız, tadını çıkaracağız ancak o 
güne kadar lütfen evde kal!b

35NİSAN ‘20  • bikepedia •  
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7

SÖYLEŞİ

nBircan Akpınar’ı tanıyabilir miyiz? 
İzmir’de 11 Temmuz 1996’da doğdum. 
Kısaca çocukluğumdan bahsetmem 
gerekirse... 
 
Anasınıfına gitme 
çağıma gelene kadar 
nenemin askeri 
sistemiyle büyüdüm. 
 
Annemin anasınıfı 
öğretmeni olmasının 
yararlarını kullanarak 
2 sene üst üste 
anasınıfına gittikten 
sonra ilkokula terfi ettim 
denilebilir. Aslında 
anaokulunun masterını yapıp 6 yaşında 
1. sınıfa başlatıldım bu ailemin benim 
için verdiği en güzel kararlardan biri. 
 
Bu ne işime mi yaradı; 17 yaşında 
üniversiteye başlamamı ve birçok şeyle 
erken yaşta karşılaşmamı sağladı. 
 
Ailemden bahsetmek gerekirse, çekirdek 
bir ailenin ikinci kız çocuğuyum bir 
ablam var kendisi su ürünleri 
mühendisliğinde yüksek lisansını yeni 
bitirdi. Annem emekli anasınıfı 
öğretmeni babam ise sadece emekli ve 
daima destekçi  
 
Nenem ve bir köpeğimizle birlikte 
İzmir’in Urla ilçesinde yaşıyoruz.  
 
İlkokuldan sonra genel anlamda 
üniversiteye kadar bütün öğretim 
hayatımı Urla’da sürdürdüm.  Ailenin IQ 
seviyesi yüksek olan ablam sayesinde 
üstün yetenekliler okulunda okuma hakkı 
kazandım ama ne hak 1. Sınıfta 34 
alabilen bir öğrenciydim aklımın derslere 

bastığı dönem üniversite oldu 
diyebilirim. 
 

Öncesinde hatırlanmak 
istenecek büyük bir 

başarım yoktur, spor 
haricinde. Gene 

ailemin doğru 
yönlendirmelerinden 
biri jimnastik, 5 
yaşımdan bu yana 
yaptığım bir spor, 

profesyonellik 
seviyesine kadar 

gelemesem de hayatımı 
şekillendiren en önemli şey 

spordur. Hayatımı 
şekillendirmek derken spor bilimleri 
fakültesinde yöneticilik bölümünde 
okudum bölümünün en genci bendim 17 
yaşında üniversiteye başlamak ve yıl 
açısından dolduramadığım 21 yaşında 
mezun olup bölümünün en genç 
mezunu olmak bana kısmet oldu. 
 
Şu an ise Ege Üniversitesi’nde spor 
yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans 
yapıyorum ve tezim için çalışmalarımı 
bitirip en kısa zaman da mezun olmayı 
amaçlamaktayım. Spor yapmak ve spor 
camiasının içerisinde olmak daima aktif 
halde olmanızı gerektiren bir durumdur. 
Üniversite yıllarımda birçok sporla 
tanıştım bazıları hayatımın baş köşesinde 
yer aldı. Hem takım hem de bireysel 
branşların birçoğunda gücüm yettikçe 
yer aldım. 17 yaşında bir 
üniversiteliyseniz toy bir şekilde 
bulduğunuz her şeye saldırabiliyorsunuz. 
Ben de öyle yaptım hayatıma aldığım ilk 
spor Amerikan futbolu oldu. Şimdi 
kafalarda soru, kadınlar da oynuyor mu? 
Tabii ki de oynuyor açıkçası benim Züleyha DİKBAŞ2

BİRCAN AKPINAR

“ Spor Bilimleri 
Fakültesi yöneticilik 

mezunu, aynı zamanda 
oryantiring sporu ile 

uğraşan Bircan Akpınar’ı 
hem tanıyalım hem de bu 
spor nedir kendi ağzından 

dinleyelim istedik.
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uzunca bir dönem en önem verdiğim 
spor oldu. Tabi bu sıralarda birçok sporla 
uğraş içerisindeydim. Oryantiring diye 
bir sporla tanıştım kafa da sorular belirir 
hemen oryantal mi demek istedi acaba 
diye ama değil. Oryantiringi ilk olarak 
koşarak yaptım daha sonrasında kayak 
ve bisikletle de yapılabilen bir branş 
olduğundan onları da denemek istedim.  
 
Denemelerim sonucu başarılı olmak için 
önümde bir engel olmadığını gördüm ve 
ilk olarak kayakla oryantiring de ve daha 
sonrasında bisikletle oryantiring 
branşında milli takıma seçildim. Ülkemizi 
Avrupa ve dünya şampiyonalarında 
temsil etme hakkı kazandım. Şimdi 
gelelim yaptığımız spor ne? 
 
nOryantiring sporunu tanıtabilir misiniz? 
Oryantiring nedir dendiğinde; harita ve 
pusula yardımı ile yön bulmayı içeren, 
zamana karşı yapılan bir spor. Farklı arazi 
koşullarında yapılabilse de genellikle 
ormanlık arazide yapılması tercih 
edilmektedir. Çoğu ülkede federasyonlar 

halinde örgütlenmiştir ve belirli kurallar 
çerçevesinde gerçekleştirilir. Kayakla, 
bisikletle, koşarak ve tekerlekli 
sandalyeyle bu spor yapılmaktadır. 
 
nBisiklet sporuyla uğraşma hikayenizi 
alabilir miyiz? 
Yukarda da bahsettiğim gibi oryantiring 
sporuyla tanıştıktan sonra bisiklet benim 
hayatımda yer kazandı. Bunun öncesinde 
spor olarak olmasa da hayatımda hep iki 
tekerin yeri vardı. Motosiklet ve bisiklet 
bu iki tekerli ikili vazgeçilemeyecek bir 
tutku. Bisikletle Oryantiring Türkiye 
şampiyonalarına katıldım. İlk zamanlar 
milli takım içerisinde yer almasam da 
daha sonrasında yerimi alabilmem için 
adım adım ilerlemem gerekti. Yarışlara 
kendi bütçemle elimden geldiğince 
katıldım. Katılırken bisikletim bile yoktu. 
Her gittiğim şehirde kiralayabilecek bir 
yer bularak kiraladım ve yarıştım. En son 
milli takıma seçildiğim zaman 
yarışmamız Kapadokya’da gerçekleşti. 
Orada da tekrar bisiklet kiraladım, her 
geçen sene daha da bilinçleniyordum bu 

sefer kiraladığım bisikletin birçok 
özelliğini kontrol ettim. Yarışmaya kiralık 
bir bisikletle çıksam da açık ara farkla 
birinci oldum ve milli takıma seçildim. 
Milli takımın Danimarka’da yapılacak 
olan dünya şampiyonasına katılım 
sağlayacağı duyuruldu.  
 
Federasyonumuz yalnızca bir sporcunun 
giderlerini karşılayabileceğini ve hak 
kazanan diğer sporcularında sponsor 
buldukları takdirde gidebileceklerini 
söyledi. Esas mücadele şimdi başlıyordu 
benim için. Ortada ne bir bisikletim ne 
düzgün bir ekipmanım ne de 
Danimarka’ya gidebilecek bir bütçem 
vardı. Ortada olan tek şey kazandığım 
hakkım, birinciliğim ve başarabileceğime 
olan inancım... 
 
nBaşarılarınızdan bahseder misiniz? 
2014 yılında Kayakla Oryantiring Türkiye 
Şampiyonu, 2015 yılında Bisikletle 
Oryantiring Türkiye ikincisi, 2016 yılında 
tekrar Türkiye Şampiyonu oldum. 
 
2017 yılında koşarak oryantiring 
yarışlarına katılarak biraz daha harita 
biraz daha deneyim kazandım. 2018 
yılında kayakla oryantiring Türkiye 
şampiyonasına katıldım yarışmalarımız 
iki günden oluşuyor ve iki günlük 

mücadelenin ardından milli takım 
belirleniyor. Ben ilk gün 

ikinci oldum, ikinci gün 
ise yaptığım ufak bir 

hatayla diskalifiye 
oldum. Milli takım 
ellerimden kayıp 
öylece gitti. 
Açıkçası benim 
için çok büyük bir 

hayal kırıklığı oldu. 

O dönem içerisinde başka bir yarışa 
katılmadım. 2019 yılı itibariyle yarışlara 
keskin bir geri dönüş yaptım. Tabi bu 
dönem içerisinde boş durmadım ufak 
ufak hazırlıklar antrenmanlar yaptım. 
2019 sezonu kayak yarışıyla başladı bir 
İzmirli için zor olsa da yapmayı denedim 
ve başardım milli takıma seçilerek 
ülkemizi Avrupa şampiyonasında temsil 
etme hakkı kazandım. Branşımız o kadar 
yeni bir branş ki, birçoğumuz hayatında 
görmediği yarışlara görmediği bir 
atmosfere ilk defa tanık oldu. Avrupa 
şampiyonasına ilk kez ev sahipliği yapan 
Türkiye’ydi ve biz ülkemizde yarıştık. 
 
Çok büyük bir başarı elde edemedik. 
Çünkü dediğim gibi hayatımızda ilk defa 
yarışıyorduk. Rakiplerimiz İsveç, Norveç, 
Danimarka, Finlandiya ve daha birçok 
ülkeydi. Bu yarış bizler için tecrübeli 
ülkelerin arasında biz de varız dediğimiz 
bir yarış oldu. Kayak sezonunun 
sonlanmasıyla bisiklet sezonu başlamış 
oldu. Kapadokya’da yapılan Türkiye 
şampiyonasına katılarak birinci oldum ve 
milli takıma seçildim. Daha sonrasında 
zorlu arayışlarla maddi ve manevi 
imkanlar bularak eksiklerimi tamamlayıp 
Danimarka’da dünya şampiyonasında 
yarışabildim. Türkiye ilk defa o 
platformda yer alıyordu. Rakiplerimiz 
birçok Avrupa ülkesiydi. Ülkemizi en iyi 
şekilde temsil ettik ve yurdumuza geri 
döndük. Daha sonrasında hemen 
ardından dünya kupası yarışının 
olduğunu görerek o yarışa katılma 
talebinde bulundum. Almanya’da 
yapılmış olan dünya kupasına katılan ilk 
ve tek Türk sporcu oldum.  
 
21 tane ülke bayrağı arasında Türk 
bayrağını dalgalandıran tek kişiydim ve 
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tek başımaydım yanımda ne bir takım 
arkadaşı ne de bir görevli vardı. Her yarış 
bir tecrübe ve üstüne katarak 
ilerliyordum. 
 
nMilli takım sporcusu olarak ülkemizi en 
son Danimarka ve Almanya’da temsil 
ettiniz. Buradaki deneyimlerinizi bizimle 
paylaşır mısınız? 
Avrupa ülkeleri bizlere göre bu sporda 
daha gelişmişler. Bizim yeni tanıdığımız 
bu branş onlar için uzun yıllardır süre 
gelen çocukluklarından bu yana yaptıkları 
bir spor. Bu yarışlarda birçok arkadaş 
edindim birçok tecrübe kazandım. Çok 
şey öğrendim ve gün geçtikçe de 
öğrenmeye devam ediyorum. İlk gittiğim 
Danimarka yarışında acemilik, bilgisizlik 
en üst seviyedeydi. Sponsor destekli 
sahip olduğum bir bisikletim vardı 
altımda. İster istemez rakiplerinle kendini 
kıyasladığın da oluyor. Rakiplerimin 
altındaki bisikletlere baktığımda maddi 
değerleri benimkinin belki de 15-20 katı 
daha fazlaydı. Ekipmanlar, maddi 
imkanları olan diğer takımları 
gördüğümüzde kıyaslama yapıyoruz ki 
bu en doğal hakkımız. Adamlar günlerce 
aylarca kamp süreci atlatıp testler, 
performansları göz önünde 
bulundurularak, ülkesinin en iyisi olup 
buraya gelmiş. Tecrübe desen kim bilir 
kaçıncı kez bu yarışa katılıyor. Bizse ilk 
defa boy göstermeye çalıştığımız bir 
yerdeyiz.  
 
Kampsız, tecrübesiz, ekipmansız ve 
maddi imkansızlıkların baş göstermiş 
olduğu bir yerdeyiz. Danimarka bir 
tecrübe oldu. İlk defa yarışmama rağmen 
çok da kötü bir sıralamada değildim. 
Danimarka benim için bir dönüm noktası 
oldu. Danimarka’da gördüklerim ve 

edindiğim 
tecrübe beni 
hep daha 
fazlasını istemem 
konusunda teşvik etti. 
Döner dönmez Almanya 
dünya kupası için hazırlıklara 
başlamıştım. Tekrar tekrar sponsor 
kapılarını eskittim, maddi imkanlar 
yaratmaya çalıştım. Küçük küçük 
destekler aldım ve gittim. İlk ve tek Türk 
sporcu olarak elit kadınlar kategorisinde 
yarıştım. Tek başımaydım hiç kimse 
yanımda yoktu. Ama Almanya 
federasyonu ve diğer takımdakiler beni 
durmadan teşvik ediyorlardı. İlk defa 
geldiniz ama hep gelin Türkiye’yi burada 
görmekten gurur duyuyoruz diyorlardı. 
Danimarka yarışına göre biraz daha 
tecrübeli olarak Almanya yarışımı 
sonlandırdım. Dünya sıralamasında bir 
önceki yarışlara katılamadığım için puan 
alamasam da 29. sırada yerimi almış 
oldum. İlk heyecan ilk başarı.  
 
İkinci heyecan ve daha büyük bir başarı 
için çalışmalara devam. Onlar 
yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Dünya 
ya da Avrupa Şampiyonunda olup da 
bende olmayan bir şey olduğunu 
düşünmüyorum ki var ise bunu 
tamamlamak için tüm gücümle enerjimi 
ortaya koyuyorum. Başarı çok yakında 

sadece 
emek 

olursa 
yemek olur. 

Umarım bu yemeği 
hep birlikte yeriz. 

 
nOryantiring sporuyla ilgili 

destek görebiliyor musunuz? 
Şikayetleriniz ve istekleriniz nelerdir? 

Yaptığımız spor ülkemizde çok bilinen 
bir spor olmadığından/olamadığından 
sporu insanlara, firmalara anlatmakta ve 
bu spor için onlardan destek almakta 
aşırı derecede zorlanıyorum. Her yarış 
bizler için ayrı bir bütçe. Her antrenman 
beni güçlendirse de ekipmanlar 
durmadan güçsüzleşiyor. Masrafsız 
nefes almıyoruz neredeyse. Güzel bir 
başarı istiyorsak bunun için yatırım 
yapmanız gerekiyor. Ben kendime 
antrenman yaparak bu yatırımı 
sağlayabiliyorum. Sponsorlara da vaad 
edebildiğim tek şey “başarı sizinle 
birlikte gelebilecek”. Siz benim yanımda 
olun ben de sizlerle adım adım başarıya 
ilerleyeyim. Onlara verebileceğim şu an 
için hiçbir şey yok ama uzun vadede 
birçok şey olabilir. Şu an Türkiye’de 
herkesi geçmiş şampiyon olmuş açık ara 
birinci olmuş biri olsam da aşmam 
gereken yer burası değil. Avrupa’da 
hangi seviyedeyim, dünya sıralamasında 
nereye gelebiliyorum. Yükselmemek için 
önümüzde hiçbir engel yok.  

Adım adım ilerlemeliyiz şimdi olmasa da 
bir gün o başarı gelecek ve o başarı 
geldiğinde şu an sponsorluk için 
mücadele ettiğim insanlar belki de 
yanımda durmak için mücadele edecek. 
Çok zorluk çekiyorum sponsor bulmak 
para bulmak öyle kolay olmuyor. Belki de 
tanımadığımız kodaman kişilerin bir 
gecede yemek masasında bıraktığı 
paraya ben ülkemi yurtdışında temsil 
ediyorum. Paraya ulaşmak insanlara 
ulaşmak zor ama imkânsız değil. Birçok 
küçük sponsorluklarla yarışma 
giderlerimi karşılıyorum onlara sonsuz 
teşekkürler. Belki de birçok kişi için küçük 
rakamlar benim için çok büyük anlamlar 
ifade ediyor. Başarı bizlere altın tepsiyle 
sunulmuyor. 
 
nOryantiring sporuna olan ilgiyi nasıl 
görüyorsunuz? Ülkemizde bu spor dalını 
tanıtmak için neler yapılabilir?  
Birçok organizasyon yapılıyor, ulusal 
bazda birçok tanıtım yapılıyor ama ne 
kadarı etkili olabiliyor bunları 
bilmiyorum. Federasyonumuz bu sporu 
tanıtmak için eminim ki birçok çalışma 
içerisinde yer alıyor. Olimpik ve çok 
izlenen bir branş olmadığımız için her 
şey kısıtlı noktada. Ülke tarafından spora 
ayrılan bütçe herkesin bildiği üzere çok 
değil. Biz bir futbol federasyonu değiliz, 
büyük paralar dönmüyor bizim 
içerimizde ama bu ilerleyen zamanlarda 
dönmeyeceği anlamına da gelmiyor. 
Şahsi görüşüm bizim gibi gelecek vaat 
edebilecek sporların büyük firmalar 
tarafından sahiplenilebiliyor olması 
gerek. Bizler futbolu hep bilsek de 
basketbolu Ülker, Efes gibi büyük 
firmalar sahiplendiğinde tanıdık, 
voleybolu Vakıfbank gibi firmalar başarı 
elde edince gördük. Kayak 
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federasyonunu bile birçok kişi Milka ile 
tanıdı. Bizler de büyük bir firma 
himayesinde sahiplenilirsek maddi 
sorunlar bir nebze de olsa ortadan 
kaldırılsa, düşünebileceğimiz tek şey 
daha başarılı olmak için ne yapabiliriz.  
 
Para olmaması şu an en büyük kaçamak 
noktamız. Para yoktu yapamadık, para 
yoktu katılamadık, para olmadığından 
gelişemedik. Para faktörünü ortadan 
kaldıracak bir himayeye sahip 
olduğumuzda daha başarılı nasıl 
olacağız diyebiliriz diye düşünüyorum. 
Gün geçtikçe bu spora olan ilgi artmaya 
devam ediyor. İnsanlar sıradanlıktan 
kurtulup extrem bir şeyler arayışı 
içerisinde ve bizim yaptığımız spor anne 
baba çocuk üçlüsünü hatta nene ve dede 
ile aile formatında devam edebiliyor. 
Yaptığımız sporun bir yaşı yok. 7’den 
70’e herkes bu sporu yapabilir. Bu 
yüzden oryantiring.  
 
nGünlük antrenmanlarınızdan bahseder 

misiniz? Yarışmalara nasıl 
hazırlanıyorsunuz? 
Sezonluk olarak antrenmanlarım 
değişiklik gösterebiliyor. Kış sezonu için 
kayak ve tekerlekli kayaklarla antrenman 
yapıyorum. Hava şartları uygun oldukça 
antrenmanlarımı sahilde yapıyorum. 
Hava şartları uygun olmadığında ise 
salonda çalışmalarıma devam ediyorum. 
Yarışma dönemleri öncesi 
antrenmanlarım daha sık olup normal 
yaptığım antrenman düzeyinden hep bir 
iki tık daha ağır seviyede oluyor. Yaptığım 
spor bedensel güçle birlikte zihinsel 
gücün de olması gerektiği bir spor. Her 
ne kadar güçlü bir sporcu olsanız da 
haritayı okuyup anlamadığınızda ve yol 
almadığınızda sahip olduğunuz gücün 
hiçbir anlamı olmadığını anlıyorsunuz. 
Genellikle hafta içi bireysel ve bedensel 
güç antrenmanlarım olup hafta sonları 
da takımımla dağda haritalı taktiksel 
hem beden hem beyin gücünü bir arada 
kullanabileceğiniz antrenmanlar oluyor. 
Yarışma haftası hem hazırlıkla hem de 

eksiklerini 
tamamlamakla 
geçiyor. Bütçe, 
ekipman, yemek 
hazırlıları 
tamamlandığında 
konaklamanız 
ayarlandığında 
yarışacağınız 
şehre doğru 
yolculuk başlıyor.  

 
nŞu anda ülkemizi temsil edeceğiniz 

bir organizasyon var mıdır? 
Şu anda kayakla oryantiring milli 
takımındayım. Rusya da gerçekleşmiş 
olan Avrupa şampiyonasına katılım 
gösterecek ülkemizdeki durumlar ve 
virüs faktöründen ötürü katılım 
sağlayamadım. Spor organizasyonlarının 
askıya alınmasıyla birlikte bizler için 
zorunlu bir sezon kapanışı oldu. En kısa 
zamanda ülkemizdeki bu zorlu süreci 
atlatarak birçok organizasyonda ülkemizi 
temsil edeceğim. Hazırlıklar hız 
kesmeden devam ediyor. 
 
nİzmir’deki bisiklet kullanımını nasıl 
görüyorsunuz. Özellikle kadınların 
ilgisinden bahsedebilir misiniz? 
İzmir birçok şehre göre bisikleti bir 
ulaşım aracı olarak görüyor. Belediye 
başkanımızın bu konudaki çalışmaları ve 

farkındalıklarının etkisinin büyük 
olduğunu düşünüyorum. Bizler için sahil 
şeridi boyunca yapılmış olan alan ciddi 
bir alan, bu alanda birçok bisikletli sürüş 
yaparak hem eğlenebiliyor hem de 
antrenman yapabiliyor. Ben antrenman 
yaparken genellikle birçok kişiye denk 
geliyorum. Ciddi anlamda yaşadığım 
şehirde bu bilince sahip insanların 
olması beni çok mutlu ediyor. En çok 
hoşuma giden şey de kilometrelerce yol 
yapıyorsunuz, saatlerce bisiklet selesinin 
üzerinde oturuyorsunuz, nabzınız hızlı 
hızlı atıyorken karşıdan gelen bir bisikletli 
sizi tanımasa bile selam veriyor. 
Bisikletliler arası ayrı bir haberleşme 
kanalı var bence tanıdık tanımadık 
herkese selam vermek o kadar hoşuma 
gidiyor ki, bu bilinç ciddi anlamda 
önemli. En önemli ve dikkat çeken 
şeylerden biri de anneler; çocukları için 
bisikletleri arkasında oturak alarak 
çocuklarıyla sahil boyu hem eğlenebiliyor 
hem de spor yapıyor.  
 
Bu ciddi mutluluk verici bir bilinç. Tabi 
her şey bu kadar mükemmel mi? Arada 
sırada havayı güzel gören bilinçsiz 
İzmirliler de yok değil. Bisiklet yollarında 
avare avare yürüyüp hız kestiren 
sorumsuzca davranan abilerimizi 
ablalarımızı da unutmamak gerek.  
 
nSon olarak eklemek istediğiniz konular 
veya vermek istediğiniz mesajlar var 
mıdır? 
Spor ve spor bilinci ciddi anlamda önem 
taşıyor. Sağlık için spor en önemli ihtiyaç 
ve şu zorlu dönemleri atlatınca herkesi 
bisiklet tepesine sahile davet ediyorum. 
Kilometrelerce yol yapalım hep birlikte 
sürelim ve bu zorlu süreci atlatmayı 
bisiklet tepesinde kutlayalım. b

Oryantiring, 

harita ve 

pusula ile yön 

bulmayı içeren 

ve zamana karşı 

yapılan bir spor. 

Genellikle ormanlık 

arazilerde yapılması 

tercih edilir.
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Yayılma hızı yüksek ancak 
öldürme oranı düşük olan 
korona virüsü vakaları son 
günlerde ülkemizde de 

artmaya başladı. Bu noktada önlemlerin 
alınması özellikle riskli grupta olan 60 
yaş üzeri kişilerin daha dikkat etmesi çok 
büyük önem taşıyor.  

Virüse yakalanma ve hastalık 
riskinizi azaltmak için bağışıklığınızı 
kuvvetlendirmeniz oldukça önemli. 

 KORKMAYIN,
BAĞIŞIKLIĞINIZI

SA
Ğ

LI
K

KUVVETLENDIRIN
.  .  

Bu noktada beslenmenizde yapacağınız 
değişiklikler ve ekleyeceğiniz bazı 
besinler de oldukça önemli.

Bu 8 besini beslenmenize mutlaka 
ekleyin.

Kuru	üzüm: İçerdiği antioksidan flavonoid 
bileşenleri ile güçlü bir antioksidandır. 
Yapılan birçok çalışma üzümün güçlü 
antioksidan aktivite gösterdiğini 
kanıtlamıştır. Kanın pıhtılaşması ve LDL 
oksidasyonunu önlediği görülmüştür. 
Üzüm yüksek miktarda su ve lif içerir. 
Bu özelliği ile karaciğerin ve bağırsağın 
temizlenmesine yardımcı olur. Siyah 
üzüm, iltihap önleyici kuersetin içeriği ile 
dolaşım sisteminin düzenli çalışmasını 
sağlar.

Soğan: Soğanda bol miktarda A, B ve 
özellikle C vitamini, bol fosfor, iyot,  
kükürt gibi vücuda çok faydalı maddeler, 
antibiyotik vazifesi gören esanslar yer 
almaktadır. Yapılan çalışmalarda fazla 
soğan yenen ülkelerde kanserin nadir 
görüldüğü ve o ülke halkının daha 
uzun yaşadığı kanıtlanmıştır. Soğanın, 
karaciğeri ve bağırsakları dezenfekte 
edip zehirleri temizlediği bilinmektedir.

Deniz ZÜNBÜLCAN
Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı
2

7
Sarımsak:	Sarımsak A, B, C vitaminlerini 
içerir. Vitaminler dışında içeriğinde 
çeşitli şekerler ve uçucu yağlar da 
bulunan sarımsak eski çağlardan 
itibaren hastalıkların tedavisinde doğal 
antibiyotik olarak kullanılmaktadır. 
Sarımsak içeriğindeki maddeler 
sayesinde, özellikle viral ve gribal 
enfeksiyonların daha çok yayılmasını 
engellemektedir. 

Tahin:	Susamın ezilmesi ile elde edilen 
susam yağıdır. Yağ miktarı yüksek olsa 
da içeriğindeki 16 gram yağın sadece 
2 gramı doymuş yağdır. Bu nedenle 
doğru miktarlarda tüketilmesinde hiçbir 
problem yoktur. İçeriğinde bağışıklık 
sistemimiz için çok kıymetli olan çinko 
mineralini içermektedir. (100 gramda 9,1 
mg çinko) 

Kabak	çekirdeği: Bugünlerde 
ihtiyacımız olan bağışıklık sistemimizi 
kuvvelendirmek ve bu konuda en 
iyi kalkanlardan bir tanesi de kabak 
çekirdeği. İçeriği çinko bakımından 
oldukça zengindir. Çinkonun en 
önemli faydası ise bağışıklık sistemini 
güçlendirmesidir. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) önerdiği besinler 
arasında da yer almaktadır. 1 avuç 
kabak çekirdeği günlük çinko ihtiyacının 
yaklaşık %20’sini karşılamaktadır. 

Greyfurt: Greyfurt C vitamininin çok 
iyi bir kaynağıdır. Bu sayede bağışıklık 
sisteminin desteklenmesinde çok 
önemlidir. C vitamininden zengin 
besinler soğuk algınlığı semptomlarını 
azaltmaya yardımcıdır. C vitamininden 
zengin besinleri tüketen kişilerin kalp 
hastalıkları, kanser ve inmeye bağlı ölüm 
risklerinin daha az olduğu kanıtlanmıştır. 

Buna ek olarak bu turunçgil, diyet lifi, 
A vitamini, potasyum, folat içerirken 
limonoid ve likopen gibi fitokimyasalları 
da içerir.

Brokoli:	Kükürt, potasyum, selenyum, 
bol diyet lifi, B1 ve C vitaminlerini 
içerir. Brokolinin vücudu zararlı 
maddelerden arındırdığı kanıtlanmıştır. 
Hücre yaşlanmasını azalttığı iltihapları 
engellediği ve güçlü antioksidan özellik 
gösterdiği bilinmektedir. 

Lahana: İçeriğinde hastalıklara karşı 
direnci arttıran antioksidan bileşikler 
vardır.  Araştırmalarda daha fazla 
lahana ve türevi besin tüketen 
kişilerde özellikle mide, kolon, 
akciğer ve cilt kanseri görülme 
riskinin daha düşük olduğu görülmüştür.

Bağışıklık güçlendiren püf noktalar;

- Virüsün boğazda takılıp kalmasını 
önlemek ve vücut ısımızı dengede 
tutabilmek için sık aralıklarla bol su ve 
sıvı içilmelidir.

- Stresten uzak durulmalı panik 
yapılmamalıdır.

- Hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

- Uykusuz kalınmamalı. Kaliteli 
uyunmalıdır. 

- Basit şeker, çoğu vitamin ve mineralin 
emiliminin engellenmesine neden olur. 
Bu nedenle bağışıklık sistemimizi güçlü 
tutmak için vitamin ve mineral alımınızı 
ihmal etmemeli basit şeker kullanımınızı 
kontrol altına almalısınız. Daha güzel ve 
sağlıklı günlere! b



PARLEE RZ7
İNCELEME Serin ÜÇER2
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Parlee RZ7 hava direnci gözetilerek 
tasarlanmış bir aero bisiklet. Tasarım 
esintilerini kadronun her bölgesinde 
fark etmek mümkün. Kadro high 
modulus adı verilen sıkı sarım karbon 
fiber yapısına sahip. Bu da iddalı 
burulma direnci demek oluyor. Orta 
göbekte modüler sistem kullanılırken 
incelemesini yaptığımız modelde Sram 
Force eTap AXS grup set kullanılmış. 
Bu sebeple orta göbek Sram’ın DUB 
standardına sahip.  
 
Sram’ın bu grup setini bir kaç 
sayı öncesinde detaylı bir şekilde 
incelemiştik. Kısaca değinecek olursak 
kablosuz elektronik bir grup set olan 
Sram Force eTap AXS çoğunlukla 
karbon fiber parçalardan oluşuyor. 
Hidrolik disk frene sahip Parlee RZ7 
zeminin ıslak ya 
da kuru olmasına 
aldırmaksızın iyi 
bir frenleme vaat 
ediyor. Tekerlekler 
kadroya sokma 

Bu sayımızda muhtemelen 
adını duymadığınız bir 
markası olan bisiklet ile 
karşınızdayız. Ülkemizde 

olduğu gibi dünyada da butik üretim 
yapan bisiklet markaları mevcut. 
Bunlardan birisi de 2000 yılında Bob 
Parlee tarafından Boston, Amerika’da 
kurulan Parlee Cycles. Bob Parlee 
bisiklet yapmadan önce 20 yılı aşkın 
bir süre kompozit tekne üretimi 
yapıyor. Ardından “aslında ben bisiklet 
de yaparım ha” gibi bir aydınlanma ile 
Parlee Cycles’ı kuruyor.
 
“Yıllarca kompozitlerle uğraştım 
karbon fiber kalıplamak benim için 
çocuk oyuncağıydı. Çoğu bisiklet 
firmasının kompozit malzemeler 
kullandığını gördüm. Bunun üzerine 
benim de bilgi birikimimi bu alanda 
kullanabileceğimi farkettim.” diyen 
Bob Parlee, bisikletlerinde konfor ve 
teknolojiyi ön planda tutuyor. Peki 
Parlee RZ7 bu vaatleri karşılayabiliyor 
mu? Haydi incelememize başlayalım.  

mil ile takılıyor. Ön ve arkada firma 
kendi markasında milleri kullanıyor. 
Bu milleri sökebilmek için uygun alyan 
anahtarına sahip olmanız gerekiyor.  
 
Jant seti orijinal bisiklette ENVE SES 
4.5 AR kullanılıyor. Ancak bu jant seti 
hem kancasız sistem olması hem de 
çok derin profili yüzünden yerini İngiliz 
üretimi HUNT 30 Carbon Aero sete 
bırakıyor. Hunt 30 Carbon Aero set 
6 tırnaklı freehuba sahip. Bu sayede 
kavrama açısı oldukça düşük ve ayrıca 

 “Mint green” 
rengi ile çok 

şık duruyor. Ancak 
normal bir Parlee 

RZ7 mat siyah  
renkte. İstediğiniz 

renge boyatmak ek 
ücrete tabi.

7
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oldukça yüksek bir sese sahip.  
 
Çemberlerin iç genişliği 20mm, buna 
uygun olarak dış lastikte 25mm’lik 
Panaracer Race EVO tercih edilmiş. 
Çembere oldukça geniş oturan bu 
lastikler üzerinde yazan 25mm 
ölçüsünden daha kalın duruyorlar. 
Bu da bisikletin hava direncinin 
düşürülmesine yardımcı oluyor.  
 
Aynakol 46-33 ve kaset 10-33 
oranında. Gerek tırmanırken gerek düz 
yolda giderken rahatlığı hedefleyen bu 
oranlar Sram’ın yeni 12’li sisteminin bir 
sonucu.  
 
Parlee RZ7 üzerinde kullanılan 
gidon, gidon boynu, sele borusu ve 
yol bilgisayarı kolu gibi parçaların 
hepsi Parlee markasını taşıyor. Yol 
bilgisayarı kolu hariç tümü karbon 
fiberden üretilmiş. Neden hariç dedik? 
Çünkü bu kolu üç boyutlu printer ile 
üretmişler.  
 
Vites sisteminin kablosuz olduğunu 
belirtmiştik. Ancak frenler halen 
kablolara ihtiyaç duyuyorlar. Gidonun 
içinden geçen hidrolik kabloları 
gidon boynuna önden girip arkadan 
çıkıyor ve maşa şaftına dalıyorlar. 
Arka fren kablosu maşa şaftından 
kadroya girerken ön fren kablosu sol 
bacağa girip kaliperin yanına çıkıyor. 
Fotoğraflara dikkatli baktığınızda 
açıkta hiçbir kablo göremiyorsunuz. 
Hatta kablo ararken kaliperlerin 
üzerinde garip kapaklar olduğunu 
da fark edebilirsiniz. Bu kapaklar da 
aero yapının korunması için kadroya 
vidalanmış şekilde duruyorlar. 
Frenlerin soğumasında sıkıntı olabilir, 

neden kaliperlerin üzeri kapalı 
diyebilirsiniz, hemen cevaplayalım; bu 
kapaklar kadronun dış kısımlarında 
yer alıyor. Yani kaliperlere hala hava 
geliyor, ama kadronun dış kısmında 
hava akışı dengelenmiş oluyor. En 
azından Parlee’nin iddası bu yönde.   
 
Sele olarak Ergon SR kullanılmış. 
Önceki modellerin epey sert olduğunu 
göz önünde bulundurursak SR 
modelini oldukça konforlu olarak 
tanımlayabiliriz. 
 
Parlee RZ7 “mint green” rengi ile çok 
şık duruyor. Ancak normal şartlarda 
Parlee’den sipariş edeceğiniz bir 
RZ7 mat siyah olacaktır. Ancak 
ek ücret karşılığında istediğiniz 
renge boyatabiliyorsunuz. Bu arada 
bisikletin kutusundan ufak rötuşlar 
için kullanabileceğiniz bir şişe boya 
da çıkıyor. Kutudan çıkanlar demişken 

olur da telli bir grupset kullanmak 
isteyebilirsiniz diye kadro kapakları, 
gidon boynu spacerları gibi parçalar da 
çıkıyor. Bu kadar para ödeyince böyle 
şeyleri görmek insanın hoşuna gidiyor 
tabiki.  
 
Peki Parlee RZ7 nasıl gidiyor? 
Denediğimiz kadro 51cm boyundaydı. 
Dolayısı ile rijitlik konusunda oldukça 
iddalıydı. Ayrıca aero bir bisikletin 
esnemesi çok da karşılaşılan bir durum 
değil. Ayrıca bozuk yolda giderken 
böbrek taşı dökmenizi sağlayacak 
kadar da sert değil. Parlee konfor ve 
performans konusunda bisikleti iyi 
dengelemiş gözüküyor. Gidonun drop 
profilleri kompakta yakın ölçülerde. 
Yani atak pozisyonunda gidonu 
tutabileceğiniz yer bir miktar dar, 
ancak dropların alt kısımları da bir o 
kadar geniş. Her kullanıcı bu profili 
sevmeyebilir ancak biz test ederken 
oldukça hoşlandık. Tek sorun dropların 
biraz fazla uzun olmasıydı. Ancak 
bunun da çözümü uçları kesmekte 
yatıyor. Zaten gidonun uçlarındaki 
çizgilerden fazlalıkların kesilebileceğini 
tahmin etmek zor değil.  
 
Hunt jant setinin göbek sesi ilk 
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başlarda insanın hoşuna gitse de uzun 
yollarda sizi pedal çevirmek zorunda 
bırakacak gibi gözüküyor. Ayrıca 
pelotonda çevirirken pedallamayı 
bıraktığınızda direkt olarak 
farkedilmeniz de cabası. Ama jantların 
esnemezliği 1347 gram set ağırlığına 
rağmen üst seviyede. Hem de clincher 
çemberlere rağmen. Fren disklerinin 
160mm olması frenleme konusunda 
kesin bir başarıya imza atıyor. Frene 
her bastığınızda size güven verebilen 
frenler için yağmur çamur sorun 
olmaktan çıkıyor. Yine de yağmurda 
temkinli olmakta yarar var. 
 
Açıkçası biz Parlee RZ7’yi beğendik. 
Sram AXS teknolojisinin etkisi 
büyük oldu diyebiliriz. Bisiklet gerek 
rengi gerek tasarımıyla dikkatleri 
üzerine topluyor. Bisikletle alakalı 
olmayan insanların bile Parlee RZ7 ile 
ilgilendiklerine şahit olduk. Gelelim bu 
bisikletin maliyetine. İncelememizin 
ilk başında Parlee firmasının butik bir 
üretici olduğunu söylemiştik. Tahmin 
edeceğiniz üzere uçuk bir fiyat etiketi 

PARLEE RZ7
KADRO Parlee Performance Road Geometry
BORULAR Parlee High Modulus Carbon Fiber, Recurve 2.0 Design
BOYA Özel sipariş renk üzerine siyah logolar

GRUPSET SRAM Force eTap AXS
AYNAKOL 46-33T

KASET 10-33T 12 Speed

ORTA GÖBEK SRAM Dub PF30

JANT SETİ HUNT 30 Carbon AERO Disk

TEKERLEKLER Vittoria Corsa Speed 2.0 (Tubeless Ready)

GİDON BOYU Parlee Carbon

GİDON Parlee Carbon

SELE BORUSU Parlee Carbon

SELE Ergon SR

geliyor. Sadece kadronun 4.500$ 
civarında olduğu ve yapılan boyanın 
da buna oranlı olduğunu söyleyelim. 
Bisiklet toplamda yaklaşık 8.000$ gibi 
bir fiyata geliyor. b  
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7

İçinde olduğumuz zor günler, 
insanlığın yazılı tarihinde önemli 
bir bölümü teşkil edecek, hakkında 
yıllarca konuşulacak, üzerine 

bilimsel çalışmalar, filmler yapılacak. Bu 
kasvetli ve yarını görmenin güç olduğu 
bu zamanda, geleceği düşünmenin ve 
ona dair plan yapmanın zorluğunun 
farkındayım. Ancak hayat devam ediyor, 
biz umut etmeye devam edeceğiz. Her 
şey yolunda giderse sağlık, egzersiz ve 
tabii ki bisiklet sporu ile ilgili yazılarımı 
sizlerle düzenli olarak BikePedia 
Dergisi’nde paylaşmayı umut ediyorum.  
 
Bu ilk yazımda öncelikle kendimi 
tanıtmak istiyorum. Ardından egzersiz 
ve içinde olduğumuz zor günlere dair 
söyleyeceklerim var.  
 
İzmir Atatürk Lisesi, Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi mezunuyum. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kardiyoloji 
uzmanlık eğitimimi tamamladım. 
Sonrasında yine aynı üniversitenin Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü’nde Spor (Egzersiz) 

Fizyolojisi doktorası yaptım. Egzersiz, 
2009 yılından itibaren hayatımın temel 
taşlarından bir tanesi oldu. Amatör 
bir triatlet olarak yaş gruplarında 
yarışmaktayım. Bisiklet ve koşu öncelikli 
olmak üzere dayanıklılık sporları özel ilgi 
alanlarım.  

Her ne kadar akademik tanımları 
birbirinden farklı olsa da fiziksel aktivite, 
egzersiz ve spor kavramlarının birbiri 
yerine kullanılabileceği kanısındayım. 
Hepsini ‘egzersiz’ kelimesinde 
birleştireceğim. Bunun karşısında ise 
hareketsiz yaşam, sedanter yaşam veya 
fiziksel inaktivite bulunmakta. Fiziksel 

BİSİKLETLİ
DOKTORUSA

Ğ
LI

K
Dr. Deniz AYTEKİN
Kardiyoloji Uzmanı (Tıp Doktoru) 
Spor (Egzersiz) Fizyolojisi Doktoru (PhD) 
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inaktivite bugün dünyanın en büyük 
problemlerinden bir tanesi. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre 
fiziksel inaktivite bulaşıcı hastalıklara 
bağlı olmayan ölümler içinde, yüksek 
kan basıncı, tütün ürünleri kullanımı ve 
yüksek kan şekerinin ardından dördüncü 
en sık neden. Ülkemizde yapılan “Türkiye 
Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri 
Sıklığı Çalışması” sonuçlarına göre 
ise Türkiye’de kadın nüfusun %87’si, 
erkek nüfusun ise %77’si fiziksel 
aktivite açısından yetersiz durumda (1). 
Fiziksel inaktivite ve sigara kullanımı, 
değiştirilebilir risk faktörleri olmaları 
nedeniyle çok önemlidirler.  
 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018-2030 
Fiziksel Aktivite Küresel Eylem Planı’na 
göre, fiziksel inaktivitenin 2030 yılına 
kadar %15 azaltılması planlanmakta 
(2). Biz de geleceğe dair bireysel bir 
eylem planı yapabilir ve bunu hayata 
geçirebiliriz. Kullanan yoktur umarım 
ama eğer varsa sigaranın mutlaka 
bırakılması ve fiziksel olarak aktif bir 
hayat sürdürülmesi elimizde. Burada 
akla ilk gelen soru “fiziksel aktivite 
yapalım ama ne kadar yapalım” olabilir. 

Ülkemiz Sağlık Bakanlığı ve uluslararası 
cemiyetlerin önerilerine bakacak olursak 
haftalık 150-300 dakika orta şiddette 
veya bu sürelerin yarısı kadar yüksek 
şiddette egzersiz yapılması ve haftada 
2 gün büyük kas gruplarını içerecek 
şekilde denge ve güç egzersizleri 
yapılması sağlık açısından yeterli (3, 
4, 5). Bu sürelerin üzerinde yapılan 
egzersizin faydası azalarak devam 
etmekte. Hipotetik olsa da faydanın 
kaybolduğu zararın başladığı bir üst limit 
var mı net bilinmiyor ve bir araştırma 
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konusu olarak popülerliğini korumakta.  
 
Egzersizin faydaları gerçekten saymakla 
bitmez, özellikle belli başlı hastalıklardan 
korunma ve bunların tedavisinde çok 
önemli. Egzersiz, tüm nedenlere bağlı 
ölümü azaltır. Kalp ve damar hastalıkları, 
hipertansiyon, yüksek kolesterol, şeker 
hastalığı, onlarca çeşit kanser, inme-felç 
riski, uyku bozuklukları, kronik stres, 
depresyon, kemik erimesi, yaşa bağlı 
kas erimesi denge kaybı ve düşme riski 
gibi birçok durum düzenli egzersiz ile 
azalmaktadır (5). Takip eden 
yazılarımda, yeri geldikçe 
bu konuları teker teker 
açmaya çalışacağım.  
 
İçinde bulunduğumuz 
günler özelinde 
stres ve depresyon 
konusunu özellikle 
vurgulamak istiyorum. 
Biliyoruz ki; düzenli 
egzersiz kronik stres ve 
depresyonu azaltmaktadır. 
Bununla beraber kronik stres ve 
depresyonun da egzersiz yapmak 
için gerekli gücü elimizden almaya 
çalıştığı çalışmalarda gösterilmiştir 
(6). Kaygı ve stresin yüksek olduğu 
dönemlerde egzersiz yapmanın ne kadar 
zor olduğunu, egzersiz bittiğinde ise 
bu yükün azaldığını eminim defalarca 
hissetmişizdir.  
 
Yeni tip Corona Virüs enfeksiyonu veya 
Covid-19 nedeniyle içinde olduğumuz 
zor günler bizi yaşam şeklimizi 
değiştirmeye zorlamakta ve bir stres 
kaynağı yaratmakta. Bu stresi yenmede 
egzersize devam etmek çok önemli. 
Aksi taktirde mücadelemizde çok önemli 

bir yardımcıdan mahrum kalabiliriz. 
Karantina önlemlerinin nasıl alınacağına 
dair farklı ülkeler farklı uygulamalar 
yapsa da sanırım makul olan yol bireysel 
ev egzersizleri (treadmill koşuları, 
trainer ile bisiklet sürüşleri, pilates, yoga 
vb.) yapılmasıdır. Dışarıda kalabalıktan 
uzak bireysel açık hava egzersizleri 
yapılmasına ilişkin çok farklı uygulamalar 
var. Bu konuda genel bir tavsiye 
verecek bilgi birikimimin bulunmadığını 
söylemeliyim. Fransa, İtalya gibi ülkeler 
sıkı yasaklar koyarken İngiltere ise park 

vb. yerlerde 
kısa 

süreli 
bireysel 

egzersiz 
yapılmasını 

önerebiliyor.  
 
Yapılacak egzersizin şiddeti, düşük 
veya orta şiddeti geçmemelidir. Uzun 
süreli yüksek hacimli egzersizlerin 
önerilmediğini de bilmenizi isterim. Orta 
şiddette yapılan kabul edilebilir süreli 
egzersizler stres ve kaygımızı azaltmanın 
yanında bağışıklık sistemimizi de 
güçlendirecektir (7). 
 
Sağlıklı günler dilerim. b 

REFERANSLAR:
 
1. Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk 
Faktörleri Sıklığı Çalışması 2013 ISBN 
: 978-975-590-461-0 Sağlık Bakanlığı 
Yayın No : 909 Baskı : Anıl Matbaa Ltd. 
Şti. Özveren Sok. 13/A Kızılay / ANKARA 
 
2. Global Action Plan on Physical Activity 
2018-2030: More Active People for a 
Healthier World. Author World Health 
Organization. Publisher:World Health 
Organization, 2019 ISBN 9241514183, 
9789241514187
 
3. Demirel H, Kayıhan H. Türkiye Fiziksel 
Aktivite Rehberi, 2. baskı. Ankara: Kuban 
Matbaacılık Yayıncılık, 2014
 
4. Piepoli M. F., Hoes, A. W., Agewall, 
S., Albus, C., Brotons, C., Catapano, 
A. L., Cooney, M. T., Corrà, U., Cosyns, 
B., Deaton, C., Graham, I., Hall, M. S., 
Hobbs, F., Løchen, M. L., Löllgen, H., 
Marques-Vidal, P., Perk, J., Prescott, E., 
Redon, J., Richter, D. J., ... ESC Scientific 
Document Group (2016). 2016 European 
Guidelines on cardiovascular disease 
prevention in clinical practice: The Sixth 
Joint Task Force of the European Society 
of Cardiology and Other Societies on 
Cardiovascular Disease Prevention 
in Clinical Practice (constituted by 
representatives of 10 societies and by 
invited experts)Developed with the 
special contribution of the European 
Association for  Cardiovascular 
Prevention  &  Rehabilitation (EACPR).  
European heart journal, 37(29), 2315–
2381. https://doi.org/10.1093/eurheartj/
ehw106
 
5. Piercy KL, Troiano RP, Ballard RM ve 

ark. The Physical Activity Guidelines 
for Americans. JAMA. 2018 Nov 
20;320(19):2020-2028. doi: 10.1001/
jama.2018.14854. PMID: 30418471.
 
6. Stults-Kolehmainen, M. A., & Sinha, R. 
(2014). The effects of stress on physical 
activity and exercise. Sports medicine 
(Auckland, N.Z.), 44(1), 81–121. https://
doi.org/10.1007/s40279-013-0090-5
 
7. Nieman, D. C., & Wentz, L. M. 
(2019). The compelling link between 
physical activity and the body’s defense 
system. Journal of sport and health 
science, 8(3), 201–217. https://doi.
org/10.1016/j.jshs.2018.09.009 
 
 
 
 
 



58  •  bikepedia  •  NİSAN ‘20 59NİSAN ‘20  • bikepedia •  

7
n Eşpedal Derneği’nin kuruluş 
hikayesi nedir? 
Eşpedal, tandem olarak adlandırılan ve 
iki kişinin birlikte eşgüdümlü şekilde 
kullanımı için tasarlanan bir bisiklet 
aracılığı ile görme engelli bireylerin 
bisiklet sürebilmesi fikrinden ortaya 
çıkmıştır. Eşpedal sözcüğü  bir bisiklet 
üstündeki iki kişinin eşit emek ve 
özveri harcayarak yol almasını ifade 
eder. Eşpedal, bisikletin herkese eşit 
halidir. Aynı zamanda bizler için 
Tandem bisikletin Türkçe karşılığıdır. 
Derneğimiz engelli bireylerin, açık 
alanda spor yapma, yaşadığı şehri ve 
doğayı gezerek tanıma, engelli 
engelsiz etkileşiminde görülen eksiklik 
ve engellilikle ilgili sorunlara dikkat 
çekmek ve bisikleti aracı kılarak çözüm 
yolları üretmek amacıyla 2015 yılı 
Kasım ayında İstanbul, Kayseri ve 
İzmir’de yaşayan girişimci birkaç genç 
tarafından kuruldu. İstanbul’da 
bulunan genel merkezimiz genel kurul 
kararı ile İzmire taşınmış olup  2017 
yılından bu yana 6 temsilciliği ile İzmir 
merkezli olarak aktif faaliyet 
göstermeye devam etmektedir. 
 
n Derneğin amaçları ve 
faaliyetlerinden bahseder misiniz. 
Özellikle “Yeşile çevir” projeniz 
hakkında bilgi alabilir miyiz?  
Biz Eşpedal olarak engelli ve engelsiz, 
bisikletli ve bisikletsiz ayrımı 
yapmadan herkesi eşit biçimde hayata 
dahil etmeyi, engelli ve engelsiz 
bireyler arasındaki mesafeyi bisiklet 
kullanarak aşmayı hedefliyoruz. Temel 
misyonumuz; engelli ve engelsiz 
bireylerin bisiklet ile yol arkadaşlığı 
yapmaları, sürdürülebilir ve temiz bir 
ulaşım aracı olan bisiklete herkesin 
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EŞPEDAL
DERNEĞİ

Eşpedal  derneği yönetim 
kurulu başkanı Fatih Söylemez 
ve Proje Koordinatörü Taşkın 
Özgür ile derneğin kuruluşu, 

amacı, faaliyetleri hakkında konuştuk.

Öncelikle derneğimize gösterdiğiniz 
ilgi için teşekkür ederiz. Bikepedia gibi 
Türkiye’de birçok bisikletlinin ve 
bizlerin ilgiyle takip ettiği bir dergide 
kendimizi ifade edebiliyor olmamız 
bizler için de mutluluk verici. 
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erişimini sağlamak ve toplumdaki 
bireylerin engellilere yönelik ön 
yargılarını aşmaları için bir model 
oluşturmak, bu modeli toplumsal ve 
kurumsal seviyelerde yaygınlaştırmak. 
Bu amaçlarımıza ulaşmak için haftalık 
düzenli bisiklet turları, kamplı tur 
organizasyonları, üye ve gönüllü eğitim 
faaliyetleri, seminer ve çalıştaylar, 
medya  tanıtım ve savunuculuk 
faaliyetleri, paralimpik bisiklet 
yarışlarına düzenli katılım gibi çeşitli 
faaliyetler düzenlemekteyiz. Bunun 
yanında yurtiçi yurt dışı proje 
duyurularını takip etmekte ve 
başvurular da yapmaktayız.  
  
2016’da Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar 
Projesine dahil olduk. 2018 yılında 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
ve Sivil Toplum Geliştirme Derneği 
tarafından koordine edilen 2 yıl süreli 
“Birlikte” projesine dahil olduk.  Proje 
kapsamında Stratejik planlamalar ve 
kurumsal kapasite geliştirme amaçlı  
çalışmalarımızı daha düzenli olarak 

yapmaya başladık. Birlikte projesi 
halen devam ediyor. 2019 yılı sonunda 
ise Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Fonu(UNDP) ve Küresel Çevre 
Fonu(GEF) tarafından finanse edilen 
SGP isimli proje çağrısını 
değerlendirerek “Yeşile Çevir” isimli 
bir proje hazırladık. Projemiz  kabul 
edildi ve geçtiğimiz ay Birleşmiş 
Milletler Türkiye ulusal koordinatörlüğü 
ile sözleşme imzaladık. 
 
Yeşile Çevir, kentsel ulaşımda bisiklet 
kullanımının yaygınlaştırılması 
amacıyla  engelli vatandaşlarımızın da 
kullanacağı tipte bisikletlerle 
çeşitlendirilmiş,  bireylerin nispeten 
kendi yaşam alanlarına daha yakın 
erişilebilir noktalara  konumlandırılacak 
istasyonlarımızdan bisikletlerin 
bedelsiz olarak temin edileceği aynı 
zamanda çevreci ulaşım ve karbon 
ayak izi azaltma yöntemleri gibi 
konularda bilgilendirici seminer ve 
faaliyetleri de içeren bir proje. İzmir 
merkezli yürütülecek proje 

kapsamında paydaşımız olan Balçova, 
İzmir Büyük Şehir, Bornova ve 
Karşıyaka belediyelerinin desteği ile 
erişilebilir koşullara uygun noktalara  
bisiklet istasyonları kuruyoruz. İlk 
planda her istasyonda ikişer adet 
tandem bisiklet olacak. İlerleyen 
aşamalarda bazı istasyonlarımıza 
ortopedik engellilerin kullanabileceği 
hand bike(el bisikleti) tipinde bisikletler 
ekleyerek farklı engel gruplarına da 
hitap eder hale gelmek amacındayız.  
 
Bisikletlere bir mobil yazılım üzerinden 
erişilecek. www.espedal.org 
sayfamızdan Yeşile çevir katılım 
formunu dolduran bisikletserverler 
Eşpedal istasyonlarında bisiklet 
üzerindeki kare kodu okutarak kilitlerini 

açıp bisikletleri kullanmanın keyfini 
çıkarabilecek. Bisikletlerin sadece 
engellilerle birlikte kullanma 
zorunluluğu yok. Proje süresi boyunca 
tüm bisikletler ücretsiz hizmete 
sunulacak. 
 
n Şu anda kaç ilde etkinsiniz ve ne 
kadar görme engelliye ulaşıyorsunuz? 
İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren 
derneğimizin şu an  Ankara, Bursa, 
Çanakkale, Denizli, Gaziantep ve 
Manisa illerinde temsilcilikleri mevcut. 
Yakın bir zamanda Antalya ve 
İstanbul’da da temsilciliklerimizi aktif 
hale getirmeyi düşünüyoruz. 2019 yıl 
sonu itibariyle 28’i kadın toplam 67 
üyemiz ve ülke genelinde 800’e yakın 
gönüllümüzle derneğimiz Türkiye’de 
kendi alanında ilk ve en güçlü dernek 
olma özelliğine sahip.  
 
n  Görme engellilerin gözü olan 
kişilerle ortak pedal çeviriyorsunuz ve 
aranızda bir bağ kuruluyor. Bu 
konudaki düşüncelerinizi alabilir 
miyiz? 
Eşpedal bisiklette, bir yardım eden bir 
de yardım edilen yok. Bunun daha iyi 
anlaşılabilmesi için bazı kavramlarımızı 
açmanın faydalı olacağını 
düşünüyorum. Bisikletin ön selesi 
üzerinde oturan engelsiz sürücüyü 
pilot, arka selede oturan sürücüyü ise 
kopilot olarak adlandırıyoruz. Pilotların 
dikkat etmesi gereken ilk şey, engelli 
birini taşıyarak yardım etmekte olduğu 
fikrinden uzaklaşması olmalı. Pilot ve 
kopilot sürücü aynı bisiklet üzerinde 
eşit çaba harcayarak yol alıyor yani yol 
arkadaşlığı yapıyor. Sürüş boyunca 
Pilot, co-pilota yolun durumuna göre 
sürüş bilgileri vermenin yanı sıra içinde 
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bulunulan çevreyi de mümkün 
olduğunca betimleyerek, co-pilotun 
doğadaki görsel öğeleri keşfetmesine 
katkıda bulunur. Co-pilot da görme 
dışındaki duyularını kullanarak çevresi 
hakkında edindiği bilgileri pilotla 
paylaşır ve diğer duyuların kullanımı 
konusunda farkındalık oluşturmaya 
katkı sağlar.   
 
Yol arkadaşlığı engelli ve engelsiz 
bireylerin birbirlerini tanımasını, 
etkileşimini ve birlikte sosyalleşme 
sürecini de ifade eden bir kavram 
aslında. İnsanların bir arada eşit, 
erişilebilir, engelsiz yaşam ideallerine 
sahip olması ve bu idealleri hayatın her 
alanında pratiğe dönüştürmesi yol 
arkadaşlığı kavramımızın temel 
amaçlarından. 
 
Türkiye’de resmi rakamlar tam olarak 
bilinmese de 8,5 milyon engelli 
vatandaş bulunuyor. Bunların içinde 
görme engelli birey sayısı yaklaşık 
olarak 800 bin kişi civarında. 
Toplumsal ön yargılar nedeniyle engelli 
ve engelsiz insanlar birbirlerini 
yeterince tanımıyor ve yaşam şekilleri 
hakkında net bilgisi yok. Eşpedalla 
şehri gezerken  bireyler sadece pedal 
çevirmiyor birbirlerini de tanıyor ve bu 
kurulan bağ yani yol arkadaşlığı 
sayesinde karşılıklı yaşam deneyimleri 
aktarılarak bilgi eksikliği kaynaklı yanlış 
algılar ortadan kalkmış oluyor. 
 
n Eşpedal uygulaması görme 
engellilerde nasıl bir psikolojik etkiye 
sahip? 
Bu soruyu Eşpedalı kullanan iki sürücü 
yani yine pilot ve kopilot gözünden 
bakarak değerlendirelim. Görme 

engelli bir kopilot açısından bakarsak 
görme engelliler için dizayn edilmiş 
farklı spor dalları olmakla birlikte bir 
çoğu kapalı alanlarda ve görme engelli 
ile yine görme engellinin karşılıklı 
yapmış olduğu spor ve etkinlikler 
şeklinde. Bu aslında bir anlamda 
toplumun genelinden yalıtım demek. 
Eşpedal’ın özgün yanı ise bir engellinin 
bir engelsizle birlikte ve açık alanda bir 
etkinlik yapıyor olması. Bu sayede 
isterse şehri sokakları keşfedebilir, 
isterse bisikletle sinema, tiyatro yemek 
gibi faaliyetlere giderek sosyal hayata 
daha fazla katılım sağlayabilir, isterse  
diğer sürüş  gruplarının etkinliklerine 
dahil olabilir veya doğada kamp 
etkinliklerine  katılabilir ya da  bisiklet 
yarışlarında kendisini dener. Bunun 

sade ama güçlü iki anlamı var özgürlük 
ve mutluluk! 
 
Pilotlar sürücüler için bakıldığında ise 
Eşpedal normallik gibi sonradan icat 
edilen bir kavramı sorgulamaları, spor, 
teknoloji, iletişim ve bağımsız hareket 
gibi konularda engelliler hakkında var 
olan ön yargıların birlikte kurulan yol 
arkadaşlığı ile ortadan kalkması, 
dünyaya daha geniş bir perspektiften 
bakmaları gibi bir etki yaratıyor. 
Eşpedalla tandem bisiklet kullanan 
öndeki sürücü (pilot) gezi boyunca 
betimleme yaparak arka selede pedala 
destek veren arkadaşına çevreyi anlatır. 
Bu betimleme alışkanlığı pilotun 
çevresine daha dikkatli bakmasını ve 
algılarının açılmasını sağlar. Bir 

anlamda çevreyi daha iyi görür hale 
geliyorlar diyebiliriz.  
 
Daha önce standart tek kişilik bisiklet 
kullanan arkadaşlarımızdan  Eşpedalla  
tandem bisiklet kullandıklarında ilginç 
olumlu tepkiler alıyoruz. Arkanızda 
destek veren bir çift bacağın daha 
olduğunu hissetmeniz, tandem 
bisikletin yapısı itibariyle  daha uzun 
kadro ve teker arası mesafe nedeniyle 
daha güvenli ve keyifli sürüş deneyimi, 
gidilen mesafede iki kişinin ayrı ayrı 
bisiklet sürmesine göre toplamda daha 
az enerji harcanıyor olması, standart 
bisiklete göre daha hızlı olabilmesi, 
bisiklet üstünde sohbet imkanı 
bunlardan bazıları. 
 
n Bisiklet sürmek dışında başka 
faaliyetleriniz de var mı? 
Üyelerimizin, örgütün yararına 
olabilecek çeşitli eğitimlere katılmasını 
destekliyor ve derneğimizin kalifiye, 
vizyonu geniş, sivil toplum kuruluşlarını 
ilgilendiren güncel gelişmelerden 
haberdar ve değişime açık üyelerden 
oluşmasının örgütümüzü 
güçlendireceğini düşünüyoruz. Bu 
amaçla haberdar olduğumuz çeşitli 
eğitimlerden, üyelerimizi de haberdar 
etmeye, davet edildiğimiz eğitimlere 
mümkün olduğunca derneğimizi 
temsil edecek üyeler göndererek 
katılım sağlamaya özen gösteriyoruz. 
İki yılda bir düzenlediğimiz 
çalıştaylarla Eşpedal derneğinin  ana 
misyonları doğrultusunda 
düzenlenecek stratejik planları 
tartışıyoruz. Dernek değerlerine uygun 
bulunan festival ve fuarlara katılıyor, 
stand açıyoruz. Örgütsel bağlılık 
faaliyetleri kapsamında yaz kampları, 
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yemekli  etkinlikler ve doğa yürüyüşleri 
düzenliyoruz.  
 
n Bisiklet kullanarak sosyal hayata 
tutunan çok fazla görme engelli 
vatandaşımız vardır. Bunların içinde en 
etkileyici olanının hikayesini alabilir 
miyiz? 
Sosyal hayatı var olan bir şeye  dahil 
olmaktan çok toplumun tüm 
kesimlerinin birlikte meydana getirdiği 
bir olgu olarak değerlendiriyoruz.  
Eşpedal engelli engelsiz yüzlerce 
bireyin hayatına büyük yada küçük 
anlamlı  dokunuşlar yapmaya devam 
ediyor. Karadeniz’den Gürcistan’a 
kadar uzanan  bisikletle yurt dışı turu 
gerçekleştirdik. Tandem bisikletlerle 
Kazdağlarına ve Erciyes’e tırmandık, 

Granfondo ve duatlon yarışlarında 
dereceler elde ettik. Hayatında ilk kez 
bisiklete binen arkadaşlarımızla sürüş 
yaptık, çadır kurduk kampta kaldık.  
Burada bir görme engelli arkadaşımız 
için 1500 metreye bisikletle tırmanmak 
başarı iken bir başkası için hayatında 
ilk kez çadırda kalmak kendisi için en 
etkileyici hikaye olabilir. O yüzden 
ayrım yapamıyoruz. 
 
n Yerel yönetimlerden beklentileriniz 
nedir? 
Öncelikle engellilerin erişilebilirlik 
sorunlarının  ortadan kaldırılması, 
kaldırımların ortasına dikilmiş direkler, 
ağaçlar, açısı fazla ayarlanmış 
rampalar, eksik veya hatalı kılavuz 
çizgileri gibi yanlış mimari 

düzenlemeler erişilebilirliğin önündeki 
önemli engeller. Diğer yandan toplu 
ulaşımda duraklar ve otobüs içlerinde 
sesli anons sistemlerini çalışır hale 
getirilmesi, metro ve banliyo 
istayonlarında güvenliğin refakatçi 
mantığından çok üst seviye 
erişilebilirlik ve fiziksel/mimari 
güvenlik imkanları yaratılarak 
sağlanması her fırsatta dile 
getirdiğimiz beklentilerimiz. Diğer 
yandan bir bisiklet derneği olarak 
bisikletin sadece sahil kıyısında gezi 
değil gerçek bir ulaşım aracı haline 
gelmesi için mahalle içlerine kadar 
yaygınlaşacak paylaşımlı yol ya da 
bisiklet yolları ile güvenli bisiklet sürüş 
imkanlarının sağlanması, dezavantajlı 
bireyleri de kapsayacak şekilde herkes 

için bisiklet kullanma imkanlarının 
artırılmasını istiyor ve bu yönde yapılan 
çalışmalara destek veriyoruz. 
 
n Son olarak görme engelli 
vatandaşlara mesajlarınızı nedir? 
Eşpedal, düzenlediği etkinliklerle 
yüzlerce görme engelli bireyi bisiklet 
ile tanıştıran, kampçılık ve doğada 
yaşam deneyimi kazandıran, engelli 
bireye ve engelliğe ilişkin bakış açısını 
değiştiren, Türkiye’nin birçok yerinde 
tandem bisikletin Türkçe bir isimle 
“eşpedal” olarak anılmasını sağlayan 
sosyal ve sportif alanlarda faaliyet 
gösteren bir dernektir. 

Biz Türkiye’nin her ilinde bir Eşpedal 
Temsilciği vizyonuyla sosyal iletişim ve 
egzersiz yapmak yönünde sıkıntı çeken 
yüzlerce engelli birey ile herhangi bir 
engeli bulunmayan bireylerin farklı 
yaşam şekillerini deneyimlemeleri için 
fırsatlar yaratmaya  engelli ve engelsiz 
bireyler arasında köprüler oluşturmaya 
devam ediyoruz.  
 
Bisikletin mutlulukla doğrudan bir 
ilgisi var. Biz engelli engelsiz herkesin 
bisiklet üstünde sokağın ve doğanın  
seslerini, kokusunu, rüzgarı, özgürlüğü 
tatması için çalışıyoruz. Sloganımız 
herkes için bisiklet! Gelin birlikte 
pedallayalım.b

İletişim	adreslerimiz: 
 
espedal.org 
 
facebook.com/espedaldernegi 
 
instagram.com/espedaldernegi

http://www.espedal.org
https://www.facebook.com/espedaldernegi
http://www.instagram.com/espedaldernegi
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Bir bisikleti kadro dışında en çok 
değiştiren parça nedir? Tabii 
ki jant seti. Bu sayımızda sizin 
için DT Swiss’in yol bisikletleri 

için giriş seviyesi jant seti olan P1800 23 
modelini inceledik. 
 
DT Swiss 1994’te kurulmuş İsviçreli 
bir firmadır. Özellikle üretimde sahip 
olduğu yüksek kalite ve yatırım ile üst 
düzey kaliteye sahip bisiklet parçaları 
üretmektedir. Özellikle tekerlek 
ekipmanları konusunda uzman olmaları 
dışında amortisör de üretmektedirler. 
Öyle ki jant setleri konusunda piyasada 
referansı belirlemektedirler. 
 
DT Swiss P1800 iki profil seçeneği 
ile satılıyor. 23mm ve 32mm profil 
seçeneklerine sahip bu jant seti kumpas 
fren standardını destekliyor. Aynı setin 
disk fren ve sokma milli seçeneği de 
mevcut olduğunu belirtelim. 
 
Öncelikle setinin teknik özellikleri 
ile başlayalım. Çember 23mm 
yüksekliğinde 22mm genişliğinde ve 
18mm iç genişliğe sahip. Kutudan 
tubeless bandı çekili halde çıkan jant 
seti modern bir profile sahip. Göbekler 
için DT Swiss 370 modeli kullanılmış. Üç 

tırnağa sahip bu set yüksek göbek sesi 
sevenleri mest edecek türden tıkırtıya 
sahip. Teller düz geçme ve aero profile 
sahip. Bu sayede tel patlama olasılığı 

düşerken aynı zamanda önden gelen 
rüzgardan daha az etkileniyorsunuz. 
Önde 20 tel düz örüm arkada 24 tel ikili 
çapraz örüm yapılmış. Toplamda 1600 
gram ağırlığa sahip jant seti bisikletinize 
QR sistemi ile takılıyor. Bu arada QR 
millerinin de normal mandallardan farklı 
olduğunu belirtelim. İlk başta garip 
gelse de sonradan mandallı sistemleri 
güvensiz bulmaya başlıyorsunuz. 11’li 
sistem kaset takılabilen sistemde pul ile 
10’lu veya 9’lu sistem kullanabilirsiniz. 
Ancak 12’li sistem için freehub almanız 
gerekecektir. 

 
Jant setinde 25mm 
genişliğinde Michelin Power 
Road lastikler kullandık. 
İlk montajda geniş jant 
profilinin lastikleri sanki 
27-28mm genişliğinde 
gibi gösterdiğini farkettik. 
Ardından bisiklete monte 
ederken fren bacaklarını 
epey açmamız gerekti. İlk 
izlenim olarak jant setinin 

DT SWISS 
P1800 
23 JANT 
SETİ

İNCELEME Serin ÜÇER2

7
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bisikletteki duruşu oldukça şıktı. Sürüşün 
ilk metrelerini beton kilit taş bir yolda 
gerçekleştirdik. Yıllardır geçtiğimiz yolun 
aslında ne kadar bozuk olduğunu bu 
anda fark ettik. Jant setinin inanılmaz rijit 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu deneyimin 
ardından lastik basıncını 120psi’dan 
100psi’a indirdik. Olması gereken 
konfor seviyesine bu şekilde ulaşmış 
olduk. Yola yeniden çıktığımızda ikinci 
şoku frene basınca yaşadık. Genişleyen 
profil frenlemede de olumlu sonuç 
vermişti. Frenleme hissiyatı daha net 
ve güçlü bir hal aldı. Tüm bunların 
sonucunda özellikle inişlerde tutuşu 
hissedebildiğiniz ve frenleme gücü 
açısından güvenebileceğiniz bir jant seti 
ortaya çıkıyor. 

Peki DT Swiss P1800 23’ün kötü yanı 
yok mu? Aslına bakarsanız var. Jantın 
çok rijit olduğundan bahsetmiştik. Sete 
yüklenebilecek toplam sistem ağırlığı 
120kg olarak belirlenmiş. Eğer kilolu bir 
biniciyseniz tel patlatmanız kaçınılmaz 
olacaktır. Bunun önüne tekerlekleri 
normalde kullandığınız basınçların bir 
miktar altında kullanarak geçebilirsiniz. 
Aynı zamanda çukurlara biraz daha 
dikkat etmeniz gerekecektir. P1800 
için DT Swiss’in giriş seviyesi yol jant 
seti demiştik. Fiyat olarak ülkemizde 
3,200TL etikete sahip bu seti orta seviye 
bir jant seti arayan herkese öneriyoruz. 
Ödediğiniz her kuruşun karşılığını bu 
sette bulacaksınız.b

DT SWISS P1800 23 JANT

MALZEME Alüminyum

ÇEMBER TİPİ Clincher

ÇEMBER ÇAPI 622 mm (29”/700C)

ÇEMBER YÜKSEKLİĞİ 23 mm

İÇ GENİŞLİK 18 mm

GÖBEK TİPİ DT Swiss 370

NİPELLER DT ProLock Squorx

TELLER DT AERO COMP WIDE STRAIGHTPULL
ÖNERİLEN SİSTEM ARALIĞI 120 kg



µ Tanju TAŞÇILAR

İzafiyet Teorisini 
bisikletimi sürerken düşündüm.

Albert Einstein
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Geçtiğimiz 6-8 Mart tarihleri 
arasında İzmir’de ilk defa 
bir enduro mtb festivali 
düzenlendi. Daha önce 

enduro dağ bisikleti disiplinini 
anlatırken Kemer Down Olympos’u 
örnek olarak göstermiş, ancak son 
yıllarda gerçekleştirilemediğinden 
bahsetmiştik. Enduro rekabeti 
özlemimiz G2G İzmir Enduro MTB 
Festivali ile son bulmuş oldu. Üç yanı 
dağlarla kaplı güzel İzmir’in doğası 
dağ bisikleti için zaten çok elverişliydi. 
4 ay gibi kısa bir sürede hazırlıklanan 
bu festivali sizin için takip ettik. 

7

Öncelikle G2G’nin ne olduğundan 
kısaca bahsedelim. Get 2 Gether 
açılımına sahip G2G gelin birlik 
olalım anlamına geliyor. Halihazırda 
enduro yarışlarının düzenlenmekte 
olduğu Yunanistan’ın Midilli adasından 
yükselen G2G serisi İzmir, Kos ve Leros 
ayakları ile toplamda 4 etkinlikten 
oluşuyor. 
 
İzmir’de gerçekleştirilen festival üç 
günde gerçekleşti. 6 Mart Cuma 
günü önceki gün yağan yağmurun 
etkisi ile ıslak zeminde gerçekleşen 
antrenmanlar binicileri bir miktar 

korkuttuysa da öğleden sonra etkisini 
gösteren güneş zemini kurutmaya 
başladı. Balçova Termal Otel’in 
girişindeki açıklıkta festival alanı 
kuruldu. Bu alanda Bisan, Shimano, 
Carraro gibi bisikletle ilgili markalar 
stand açarken yiyecek içecek ihtiyaçları 
için Veysi’s Döner, Pınar Protein, 
Redbull, Kuru Kahveci Mehmet Efendi 
ve Kepler yerlerini aldı. Aynı zamanda 
el işi malzemelerin de satıldığı alanlar 
vardı. Sporcular antrenman için arazide 
değilken bu alanda ihtiyaçlarını giderdi 
ve eğlendi. 
 

İkinci gün olan 7 Mart cumartesi 
festival alanı cıvıl cıvıldı. Cuma 
akşamı İzmir’e gelen katılımcılar ve 
hafta içi iş yerinden ayrılamayanların 
da katılımıyla festival alanı tam gaz 
ilerlerken antrenmanlar da devam 
ediyordu. Saat 15:00 itibariyle sıralama 
turları için Balçova Terapi Ormanı’nın 

900. metresine toplanan sporcular bir 
bir sıralama parkuruna giriş yaptılar. 
Sporcular sıralama sürüşünün ardından 
teknik toplantı için Balçova Belediyesi 
Spor Kompleksi’nde toplandılar. Teknik 
toplantıda genel kurallar ve festival 
akışı hakkında bilgiler verildi. Toplantı 
çıkışında tüm katılımcıların çıkış 
süreleri asılıydı. Sporcular çıkış süreleri 
ile birlikte büyük gün öncesinde 
dinlenmek üzere ev ve otellerine 
dağıldılar. 
 
8 Mart pazar günü saat sabah 9 
itibariyle çıkışlar başlayacaktı. Bu 
yüzden erken saatlerde festival 
alanına toplanan sporcular isimlerinin 
okunmaya başlaması ile başlangıç 
çizgisine geçmeye başladı. Bu 
sırada festival alanı da yavaş yavaş 
kalabalıklaşmaya başlamıştı. Normalde 
pazar günleri zaten kalabalık olan 
Balçova Terapi Ormanı ve girişi bugün 
festival sebebiyle daha da doluydu. 
Sıralama turunda en hızlı süreyi 
yapan ilk 10 sporcu saat 09:00’da 
çıkışını gerçekleştirdi. Katılımcılar 

İNER MİSİN? 
ÇIKAR MISIN?
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her 10 dakikada bir 10’arlı gruplarla 
çıkışlarını gerçekleştirdiler. İlk olarak 
“Teknik Parkur” isimli birinci etabın 
başına tırmanış yaptılar. Buradan 
inenler G2G’nin düzenlenmesini 
sağlayan Titos Chatzelis’in adından 
isimlendirilen Tito’ya yani ikinci 
parkura tırmanmaya başladılar. 
Buradan Balçova Terapi Ormanı’nın 9. 

kilometresine inen sporcular “Behzat” 
yani sonuncu parkura tırmanmaya 
başladılar.  
 
Bu sıralarda festival alanında gençlerin 
sevgilisi Burak Uzun ile Ödüllü 
Bunny Hop Yarışması ve Zumba 
Etkinliği yapılıyordu. İnsanlar merak 
ettikleri elektrikli Bisan ve Carraro 
bisikletleri aynı zamanda da en 
yeni Shimano parçalarını denerken 

sponsorların sunduğu yiyeceklerden 
faydalanıyorlardı. Behzat parkurundan 
inen sporcular soluğu festival alanında 
aldılar. Gün içinde İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin sağladığı kumanyalar 
ile enerji ihtiyaçlarını gideren biniciler 
günün yorgunluğunu burada attılar. 
Saat 16:00 sularında kürsü önünde 
toplanan sporcular Downhill, Women, 

Junior (15-21), Men (22-38), Master 
(39-46), Veteran (47+), Hardtail ve 
E-Bike kategorilerinde madalyalarını 
aldılar. 
 
Festivali düzenleyen Muğla MTB 
Derneği’nden Ali Karakçı, Sakin Ev’den 
Alaçatı Berke İskit, İzmir Büyük Şehir 
Belediyesi, Narlıdere Belediyesi, 
Balçova Belediyesi ve tüm sponsorlara 
teşekkür ediyoruz. b

Women 
1. Rafiye Başat 
2. Sibel Öcal Berk 
3. Binnur Özyilmaz 
4. Renata Eremeeva 
 
Junior (15-21) 
1. Emir Melik Peker 
2. Eren Özsarı 
3. Arif Tunç 
4. Ahmet Bilal Yalçın 
5. Bahadir Yıldırım 
6. Yalın Parlar  
 
Men (22-38) 
1. Dinçer Ünsal 
2. Ramazan Emre İçöz 
3. Tarık Gür 
4. Kirill Cherkashenko 
5. Mustafa Özyılmaz 
6. Baran Keskin

E-Bike 
1. Turgay Germen 
2. Aybars Öge Sürücü

Master (39-46) 
1. Osman Minta 
2. Eren Tigrel 
3. Gökmen Binici 
4. Sadık Umut Sunay 
5. Mutlu Kurga 
6. Ömer Nizam 
 
Veteran (47+) 
1. Adem Karacaoğlu 
2. Erman Balkın 
3. Selim Şenok 
4. Michael Memakis 
5. Hasan Giritligil 
6. Mehmet Avni Berk 
 
Hardtail 
1. Cenk Muharrem Sezgin 
2. Ozan Sefer Kurşun 
3. Gökhan Göker 
4. Erkan Bozardıç
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G
eçtiğimiz günlerde 
bisikletimiz için düzenli 
yapmamız gereken önemli 
bir kontrol esnasında arka 

çemberin ortadan ikiye ayrıldığını fark 
ettik. Bu bisikleti bu halde sürmemiz 
çok tehlikeli olduğu için jant çemberini 
değiştirmenin sağlıklı bir çözüm 
olacağına karar verdik. Bu yazımızda 
sizlere kırık çemberi eski janttan söküp 
yeni çemberi janta toplamayı yani 
kısaca jant örmeyi anlatacağız. Bizim 
söktüğümüz jant 3-cross simetrik 
örümde olduğu için yeni jantı da bu 
yöntem ile öreceğiz.  
 
Yeni çemberi seçerken aynı lastik 
ölçüsü için olmasına ve aynı zamanda 
delik sayısına dikkat ettik. Elimizdeki 
jant 26” ve 32 deliğe sahipti. Yeni 
çemberi Hope Tech DH 26” 32 delik 
tercih ettik. 26” eski bir standart 
olduğu için her marka bu ürünleri 
üretmiyor, bu yüzden iyi bir ürünü 
bulduğumuz için kaçırmadık. 
 
Jantı örmeye başlamadan önce 
ihtiyacınız olan malzemeleri 
saymamızda yarar var. 
 
- Düz tornavida 
- Jant akort anahtarı 
- Yeni jant telleri ve uygun nipeller (Yeni 
tellerin boyunu nasıl hesaplayacağınızı 
yazımızda bulabilirsiniz.) 
- Akort sehpası 
- Jant göbek merkezleme aparatı 
- Tel tansiyon ölçme aparatı 
- Kullanıma göre yeni jant geti ya da 
tubeless bandı 
- Kaset sökme anahtarları 
- Disk sökme anahtarı 
 

Öncelikle jant göbeğinde takılı 
olabilecek disk ve kaset gibi parçaları 
sökerek işleme başlıyorsunuz. 
Ardından eski çemberi sökmeye 
başlıyorsunuz. Telleri bir bir 
çözebilirsiniz ya da zaten çöp olacak 
diyorsanız da yan keski ile keserek 
çıkarabilirsiniz. Telleri kesecekseniz 
jantın sağ ve sol tarafından birer 
örneği kesmeden çıkarmanız şart. 
Yeni tellerin boyunu tayin ederken size 
büyük kolaylık sağlayacaktır. Parçaları 
sökünce eski göbeği temizleyip yeni 
janta hazır hale getiriyorsunuz. 
 
Bu noktada yapmanız gereken çok 
önemli bir hesap var; tel boylarını 
belirlemek. Öncelikle sağ ve sol 
tarafın tel boyunu ölçüp bir kenara 
not alıyorsunuz. İki telin boyu aynı da 
olabilir 2mm ile 4mm civarı fark da 
olabilir. Ardından eski çemberin iç 
çapını ölçüyorsunuz. Sonraki adımda 
yeni çemberin iç çapını ölçüyorsunuz. 
Çemberlerin iç çap farklarını ikiye 
böldüğünüzde yeni tellerinizin 
eskilerine göre farkını bulacaksınız. 
Jant tellerinde her zaman bire bir 

JANT NASIL 
ÖRÜLÜR?
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ölçüler olmayabilir, bu yüzden 1mm 
aşağı tercih edebilirsiniz. 
 
Jant telleri ve nipelleri de 
ayarladığınıza göre telleri göbeğe 
geçirmeye başlayabilirsiniz. Önceki 
örümün izleri flanşlarda duruyorsa 
bu izlere göre örebilirsiniz. Flanşlara 
telleri dizerken bir düz bir ters 
yerleştirmeyi unutmayın. Bütün telleri 
göbeğe geçirdikten sonra flanşın bir 
tarafından tel seçiyorsunuz. Seçtiğiniz 
tel dahil sonraki sekizinci teli ilk 
seçtiğinizle birlikte yakalıyorsunuz. 
Bu iki tel bizim için önemli, neden 
mi? Çemberin sibop deliğinin geniş 
tel aralığında kalması gerekiyor. Bu 
sayede pompaları rahatlıkla takabilir 
ve düzenli bir görüntüye sahip 
olursunuz. Çemberin üstünde sibop 
deliğini bulup ilk teli sibop deliğinden 
bir önceki deliğe takıyorsunuz. İkinci 

seçtiğiniz teli sibop deliğinden 
sonraki deliği atlayıp ikinci deliğe 
takıyorsunuz. Kısaca iki tel arasında 
sibop deliği dahil 2 tane delik kalması 
gerekiyor. Şimdi ilk seçtiğiniz telin 
hemen sonrasındaki eş yönlü tele 
geçiyorsunuz. Bu teli ilk taktığınız 
telden sonraki dördüncü deliğe 
takacaksınız.  
 
Burada dikkat etmeniz gereken önemli 
konu tel flanşın iç tarafından çıkıyorsa 
yolda kesişeceği ters taraftan çıkan 
telin üstünden geçmek zorunda 
olmasıdır. Yani ters yönlü teller 
birbirlerinin üzerine binmeliler. Eğer 
yanlış taraftan geçirirseniz birbirine 
değmeyen iki tel görerek yanlışlığı 
anlayabilirsiniz. Düzeltmek için son 
taktığınız teli nipelden çıkarıp karşı 
telin diğer tarafından geçirmelisiniz. İlk 
telin yönündeki telleri dizmeyi bitirince 
ikinci seçtiğiniz telin yönündeki 
telleri dizmeye başlamalısınız. 
Bunu yaparken 
yine aynı yöntemi 
uygulayacaksınız. 
Yani sıradaki teli 
ikinci seçtiğiniz telin 
sonrasındaki dördüncü 
deliğe bağlamalısınız. 
Bu işlem sırasında 
çapraz geçişi 
unutmuyorsunuz. 
Flanşın bir tarafını 
tamamladığınızda 
çemberdeki deliklerin 
bir dolu bir boş 
olacak şekilde 
sıralanmış olduğunu 
farkedeceksiniz.  
 
Eğer diziliminiz 

yanlışsa ilk kısımda nerede yanlış 
yaptığınızı bulup düzeltmelisiniz. İlk 
flanşı sorunsuz ördükten sonra ikinci 
flanşa geçip ilk kısımda yaptıklarınızı 
aynen tekrarlıyorsunuz. 
 
Telleri sorunsuz bir şekilde dizdikten 
sonra akort sehpasına geçebilirsiniz. 
Jantı yerine oturtup telleri germe 
işlemine başlayın. Sibop deliğini 
referans noktası olarak belirleyip 
teller gerilene kadar her nipeli aynı 
miktarda sıkacaksınız. Örneğin ilk 
aşamalarda nipellere iki tam tur 
attırarak sıkıp, ilerleyen aşamalarda 
tur sayısını düşürerek devam 
edebilirsiniz. Her nipeli aynı miktarda 
sıkmanız akort ve jant düzleme 
aşamasında işinize çok yarayacaktır. 
Tellerin gerilmesi tamamlandığında 
jant göbek merkezleme aparatı ile 
çember ve göbeğin doğru hizada olup 
olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer 
hiza doğruysa akort işlemine geçebilir, 

hiza hatalıysa germe 
işlemine çemberi 
yanlara çekerek devam 
edebilirsiniz. Çemberi 
yana hizalamak için 
çekmek istediğiniz 
yöndeki telleri 
germelisiniz. Bu 
işlemi göbek çember 
hizası doğrulanana 
kadar sürdürmelisiniz. 
Çemberi de doğru 
hizaya aldıktan 
sonra akort işlemine 
başlıyorsunuz.  
 
Öncelikle jantın 
zıplamasını 
(yumurtalığını) 

düzeltmelisiniz. Bunu yaparken 
zıpmala noktasında hem sağ hem sol 
teli bir miktar sıkacaksınız. Çemberin 
zıplaması düzeldikten sonra yalpayı 
almaya başlayacaksınız. 
 
Bunun için yalpanın olduğu yönün 
tam tersindeki telleri germelisiniz. 
Bu işlemleri nipelleri çeyrek ya da 
yarım tur çevirerek çok zorlamadan 
yapabilirsiniz. Bu sayede nipellerin 
hasar görmesinin önüne geçmiş 
olursunuz. En son aşamada tellerin 
gerginliğini tansiyon ölçme aparatı ile 
ölçüp gerekli gerginliğe erişene kadar 
germe işlemine devam edeceksiniz. 
Jantlar ilk örümden sonra sürüşlerle 
gerginliğini bir miktar kaybedecektir. 

Bu yüzden 1-2 hafta içinde gerginlikleri 
kontrol edip son bir ayar daha 
yapmanızda fayda vardır. 
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Pedallı
Yorum

15
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DE
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HER
PERŞEMBE

Traffkte

Saat 13:00’da
Sakın Kaçırmayın !

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

#TraffktePedallıYorum

Özellikle dikkat etmeniz gereken 
hususlar 
 
Nipelleri tellere takarken her birini aynı 
miktarda sıkın. Örneğin dışarıda iki diş 
kalana kadar. 
 
Örümün sonlarına doğru 
nipelleri elinizle geçirememeye 
başlayabilirsiniz. Bu aşamada nipeli 
tersten başka bir tel ile vidalayıp yerine 
oturtabilirsiniz. 
 
Jant örerken acele etmeyin. Hata 
yapmadan bir seferde örmeye çalışın. 
 
Telleri yerine oturturken bir miktar 
bükebilirsiniz. Ancak kırmamaya dikkat 
edin. 
 
Jant örerken en çok dikkat etmeniz 
gereken konu sırayı karıştırmamaktır. 
Mümkünse kulaklığınızı takın ve sakin 
bir müzik açın. Aklınızın başka yere 
kaymasına engel olun ve bir seferde 

örümü bitirin. Jant örmek meşakatli 
bir iştir. İlk seferde doğru yapma 
ihtimaliniz düşük olduğu için kendinize 
denek bir jant seçip onun üzerinde 
öğrenebilirsiniz. b



µ Tanju TAŞÇILAR

Hayat sevdiğiniz bir müzikse, 

bisiklet müziğin sesini açmaktır.

Anonim
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Son bir kaç aydır Dünya’yı kasıp 
kavuran Covid-19 virüsü Mart 
ayının başında ülkemizde de 
etkisini göstermeye başladı. 

Bu durum bisikletlileri de etkiledi. Her 
ne kadar insanlardan uzak binişler 
de yapılsa genellikle toplu sürüşler 
tercih ediliyordu. Ancak insanlarla 
sosyal teması en düşük seviyeye 
indirmek gerektiği için grup sürüşleri 
de iptal oldu. Sonuç olarak sürüşlere 
ya tek başınıza çıkacaksınız ya da 
bisikletinizle evde vakit geçirmenin 
yollarını bulacaksınız. Eğer ikinci 
seçeneği tercih ediyorsanız doğru 
yerdesiniz. 
 
Öncelikle salgının yayılmasına yardımcı 
olmadığınız için teşekkür ederek 
yazımıza başlıyoruz. Bisiklet her ne 

kadar özgürlük olsa da bu günlerde 
evde geçirdiğiniz vakitlerde kafanızı 
dağıtmanıza yardım edebilecek 
yegane araçlardan birisidir. 
 
Evde bisiklete binilir mi? 
 
Evde bisiklete binme konusunda 
tercih edebileceğiniz bir kaç farklı 
yöntem var. Bunlardan ilki trainer 
kullanmak. Trainerların da birçok çeşidi 
var. Bütçenize göre sabit dirençli 
trainerlardan akıllı trainerlara kadar 
seçebileceğiniz sayısız model yer 
alıyor. Aralık 2019 sayımızda Wahoo 
Kickr incelemesi yapmıştık, bir göz 
atmanızı tavsiye ederiz. 
 
Eğer trainer kullanmaya sıcak 
bakmıyorsanız roller adı verilen 

bisikletin bir yere bağlanmadan 
sürülebildiği ekipmanları tercih 
edebilirsiniz. Rollerlar bisiklet 
üzerindeki dengeyi size kurdurduğu 
için duruşunuzu dengelemenizde 
yardımcı olur. Ancak akıllı roller 
gibi bir şey olmadığı için Zwift gibi 
uygulamaları kullanamazsınız. 
Ayrıca trainer ile balkonda rahatlıkla 
sürebilirken eğer alışık değilseniz roller 
sürmek tehlikeli olacaktır. 
 
Trainer ya da roller almak 
istemiyorsanız bisikletin lastiklerini 
temizleyerek o bir türlü alışamadığınız 
kilitli pedala alışmaya çalışabilir ya 
da arkadaşlarınızla sosyal medyadan 
yarışabilirsiniz. Ancak bisiklet 
süreyim derken ev halkından tepki 
alabileceğinizi unutmayın. 
 
Evde bisikletle başka 
ne yapılabilir? 
 
Bisikletinizi uzun 
zamandır detaylı bir 
şekilde temizlememiş 
olabilirsiniz. Hatta 
zincirde kaç bakla 
olduğunu bile bilmiyor 
olabilirsiniz. Ama 
üzülmeyin evde 
bunları yapmak için 
de yeterli zamanınız 
olacak. Ekim 2019 
sayımızda bisiklet 
temizleme üzerine 
detaylı bir makale 
yayınlamıştık. Buradaki 
talimatlarla bisikletinizi 
ilk günkü temizliğine 
getirebilirsiniz. Vites ve 
fren ayarlarınızı baştan 

yapabilirsiniz. Hatta dayanamayıp 
bizim yaptığımız gibi jant setini baştan 
örebilirsiniz. 
 
Bisiklet bitti ama bisiklete doymadık 
diyorsanız… 
 
Halihazırda yeni bir yarış yapılamadığı 
için YouTube gibi platformlarda geçmiş 
yarışların tekrarlarını izleyebilirsiniz. 
Hatta olayı bir adım ileri taşıyarak 
bisikletler hakkında bilgilendirici 
videolar ve farklı disiplinlerin yarışlarını 
izleyebilirsiniz. bEVDE BİSİKLET Mİ?

İNCELEME Serin ÜÇER2

7
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Yeni tip Corona Virüs tehdidi nedeniyle,  ASO ve RCS Sport ve UCI 
yetkilileri tarafından takvimdeki bazı World Tour yarışları için iptal ve 
erteleme kararları alınmıştır.  
 

31 Mayıs 2020 itibarıyla ertelenen veya iptal edilen tüm World Tour yarışları: 
 
07.03 Strade Bianche (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz) 
11.03-17.03 Tirreno-Adriatico (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz) 
21.03 Milano-Sanremo (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz) 
23.03-29.03 Katalonya Turu (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz)   
27.03 E3 BinckBank Classic (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz)   
29.03 Gent-Wevelgem (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz)  
01.04 Dwars door Vlaanderen (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz)   
05.04 Ronde van Vlaanderen (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz)   
06.04-11.04 Bask Turu (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz)   
12.04  Paris-Roubaix (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz)   
19.04 Amstel Gold Race  (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz)  
22.04 La Flèche Wallonne (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz)   
26.04 Liège-Bastogne-Liège (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz)   
28.04-03.05 Romandi Turu (İptal Edildi) 
09.05 - 31.05 Giro d’Italia (Ertelendi. Yeni tarih belirsiz) 
Tüm bu iptal ve ertelemeler sonucunda UCI,  2020 Yarış Sezonu’nu 20 Ekim 
2020’den 1 Kasım 2020’ye kadar uzattı. b

2020 SEZONUNA
CORONAVİRÜS ENGELİ

DOKTORU ZAYIFLATAN BİSİKLET EVDE KAL AMA SPOR DA YAP!

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN PEDALLIYORLAR AVRUPA’DA BİSİKLET YASAKLARI

7

HABER

DEVAMI>>

DEVAMI>>

DEVAMI>>

M. Varol AŞIBOL2

Özgür AYKOL2

Bisiklet 
yardımıyla 50 
kilo zayıflayan 
İzmirli doktor 
Ümit Yavuz, evde 
sağlık hizmetini 
hastanenin 
kendisine 
tahsis ettiği “iki 
teker” üzerinde 
yürütüyor. 
 
Ödemiş Devlet 
Hastanesinde 

görevli Ümit Yavuz, 2014 yılında vücut ağırlığı 
125 kiloya kadar çıkınca yaşam biçimini 
değiştirmeye karar verdi. Yüzme ve salon 
sporları gibi aktivitelerin yanı sıra ağırlıklı 
olarak bisiklet sürerek zayıflayan Yavuz, bu 
süreçte 75 kiloya kadar düştü. 

Dünyayı etkileyen 
koronavirüs 
salgını yüzünden 
hergün ülkeler 
yeni yeni 
önlemler almaya 
devam ediyor. 
Bunların en 
başında olanı 
sokağa çıkma 
yasağı tabi ki. 
Ülkemizde de 
tedbir amaçlı 
çeşitli önlemler alınmaya devam edilse 
de sokağa çıkma yasağıyla ilgili henüz 
bir kısıtlama gelmedi. Bu yasak gelmese 
de doğal olarak hepimiz dışarı çıkmaya 
korkuyoruz ve günümüzü evde geçiriyoruz. 
Şu anda dışarıda bisiklet kullanmak istemiyor 
olabilirsiniz.  

Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 
65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı 
olanların sokağa çıkması yasaklandı. İzmir’de 
gönüllü bir grup bisikletli sürece katkı koymak 
için kolları sıvadı. 65 yaş üstü vatandaşlar ile 
kronik hastaların alışverişini yapıp adreslerine 
teslim ediyor. BUGEP ile Bisikletliler Kooperatifi 

gönüllüleri, 
hayata geçirdikleri 
“BisiDestek” projesi 
kapsamında 65 yaş 
üstü vatandaşlar ile 
kronik hastaların 
alışverişini yapıp, 
maske ve eldiven 
gibi koruyucu 
önlemler aldıktan 
sonra adreslerine 
teslim ediyorlar.

Hızla artan vaka sayısının ardından 
önce İtalyan Hükümeti sokağa çıkma 
yasağı kapsamında açık havada bisiklet 
antrenmanlarını yasakladı. Ancak hükümet 
işe, eve ve temel ihtiyaçları karşılamak 
üzere mağaza ve marketlere gitmek üzere 
bisiklet kullanımının mümkün olacağını 
da belirtti. İspanya’da da bisikletlilerin, 
alarm durumundaki bölgelerde bisiklete 
binmelerine izin verilmeyeceği açıklaması 
yapıldı. İspanyol gazetesi El Pais’te belirtilene 

göre bisiklet 
kullananlara 
100 €’dan 
3000 €’ya 
kadar cezai 
yaptırım 
uygulanacağı 
açıklandı.  
DEVAMI>>

KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA...

https://bikepedia.com.tr/su-anda-bisiklet-kullanamiyor-musunuz/
https://bikepedia.com.tr/pedallarini-65-yas-ustu-icin-ceviriyorlar/
https://bikepedia.com.tr/doktoru-zayiflatan-bisiklet-evde-saglik-hizmetinin-de-araci-oldu/
https://bikepedia.com.tr/doktoru-zayiflatan-bisiklet-evde-saglik-hizmetinin-de-araci-oldu/
https://bikepedia.com.tr/doktoru-zayiflatan-bisiklet-evde-saglik-hizmetinin-de-araci-oldu/
https://bikepedia.com.tr/doktoru-zayiflatan-bisiklet-evde-saglik-hizmetinin-de-araci-oldu/
https://bikepedia.com.tr/doktoru-zayiflatan-bisiklet-evde-saglik-hizmetinin-de-araci-oldu/
https://bikepedia.com.tr/doktoru-zayiflatan-bisiklet-evde-saglik-hizmetinin-de-araci-oldu/
https://bikepedia.com.tr/doktoru-zayiflatan-bisiklet-evde-saglik-hizmetinin-de-araci-oldu/
https://bikepedia.com.tr/doktoru-zayiflatan-bisiklet-evde-saglik-hizmetinin-de-araci-oldu/
https://bikepedia.com.tr/doktoru-zayiflatan-bisiklet-evde-saglik-hizmetinin-de-araci-oldu/
https://bikepedia.com.tr/doktoru-zayiflatan-bisiklet-evde-saglik-hizmetinin-de-araci-oldu/
https://bikepedia.com.tr/italya-ve-ispanyadan-sonra-fransada-da-bisiklet-yasagi/
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BULMACA Ediz AY2

 BİSİKLETLİ GEZGİN PINAR
Tüm dünyayı etkileyen Corona Virüs’ten dolayı tüm hayat alt üst olmuştu. Bisiklet sürmenin tadını 
yeni alan Pınar için dayanılmaz bir hal almıştı. Ama sağlık herşeyden daha önemli idi ve bu dönem 
evde kalmalıydı.  Artık bol bol kitap okur, dizi izler, Bike Pedia okurdu. Salgın sebebiyle tüm yarışlar 
da iptal olmuştu. Hedef olarak en yakın Çeşme’yi koymuştu. Tabi o da iptal edilmezse. Sıkılıyordu 
evde Pınar ama yapacak birşey yoktu. Dünya ciddi bir salgın ile karşı karşıya. Yoksa Ege Perla’ya 
gidip kahvesini yudumlamak, alışveriş yapmak, bisikleti ile antreman veya keyfi sürüşlere çıkmak 
isterdi. Ancak şu aralar evde Boney M dinleyip, kitap okuyarak vakit geçirmek en iyi seçenekti. 
Balkonundan uzaklara dalıp giderken, aklından şu virüs belası geçsin tandeminden, katlanıra 
tüm bisikletlere bineceğim diye geçirdi.                            Cevaplar için: bulmaca@bikepedia.com.tr

ÖDÜLLÜ BULMACA

Geçen ayki bulmacanın cevabı: 
“Bisiklet turu dediğin, mutsuzluktan kalkan 
bir uçuştur.” James E Starrs.

Mayıs 2019 sayımızda bu söz yer almakta.
Çözümü ise; Havaların ısınması sezonların 
başlıyor olması “2020 Yarış Sezonu” 
yazısını işaret ediyordu. Triatlon sezonun 
başlıyor olması yine geçen ay yazmış 

olduğumuz konulardandı. Pınar, yazın 
gelmesi ile birlikte bisiklet gruplarının 
kamp etkinlerinin olacağını belirtmesi 
Çanakkale Bisiklet Platformu yazısını, 
Shell istasyonundaki tamir istasyonu Sarı 
Bisiklet Projesi’ni işaret etmişti. Doğru 
cevap gönderenler arasından canlı yayında 
yaptığımız çekiliş ile belirlenen şubat ayı 
talihlisi Hilal Çelik’i tebrik ediyoruz. 
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Bisiklet turu dediğin, 
mutsuzluktan 

kalkan bir uçuştur.
James E. Starrs

Bu Sayfada

Yer Almak

İster Misiniz?

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

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

BİSİKLETLİ 
GEZGİN PINAR 

BİSİKLET HEDİYE ETMEYE
DEVAM EDİYOR

ARİF BURAK DEMİRAY
Ocak ‘20 Talihlisi

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