
1bikepedia  •  AĞUSTOS ‘19  •  

bikepedia

TOUR DE FRANCE

AĞUSTOS 2019  •  SAYI:7  •  para ile satılmaz

BİSİKLETİN ŞAMPİYONLAR LİGİ

TÜRKİYE 
GÜZELLİKLERİ 

TURU

BORNOVA 
BİSİKLET ŞEHRİ 

OLACAK

CEM FİDAN



2   •  bikepedia  •  AĞUSTOS ‘19

FX 3500

bikepedia

1

bikepedia  •  ŞUBAT ‘19  •  

bikepedia

Rampa

ne kadar

Rampa?

EFSANE

GERİ DÖNDÜ

ARTIK ZAMANI GELDİ

BİSİKLETİNİ SEÇ!

İLK TÜRK 

BİSİKLETÇİ 

CAVİT CAV

ŞUBAT 2019  •  SAYI:2  •  para ile satılmaz

SENIN DERGIN
SEN DE ARAMIZDA OL

SEN DE YAZHABER VER
FIKIR VERDESTEK OL

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

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


5bikepedia  •  AĞUSTOS ‘19  •  

PEDALLARKEN...

Bisikletli yaşam gün geçtikçe artıyor. Bisikletli sayısının artması, 
trafikte farkındalık yaratmaya devam ederken, ne yazık ki üzücü 
haberlerin sayısı da artıyor. Bu üzücü haberler, bizlere bisiklet 
kültürünü yaygınlaştırmak için bir neden daha veriyor: Başka 
canların yanmaması için daha fazla görünür olmak ve toplumu 
bilinçlendirmek. Bizler Bike Pedia ekibi olarak, bisikletlinin daha 
fazla görünür olmasını çok istiyoruz. Toplumda bu farkındalığı 
yaratırken de, bilinçli bir bisikletli toplum oluşturulmasına 
gerçekten çok önem veriyoruz. Ne yazık ki; bazen doğru 
bildiklerimiz, yanlış olabiliyor. Ekibimizin her üyesinin, ulaşımını 
bisikletle yapıyor olması, bu kültürün yaygınlaşması için verdiğimiz 
çabanın en büyük göstergesidir. Bunun için her ay sizlerin karşısına 
çıkardığımız konuları özenle seçiyor ve heyecanla hazırlıyoruz. 

Bike İzmir ve Bisan’ın ortaklaşa düzenlendiği Türkiye Güzellikleri 
Turu’nda ekip olarak bizler de oradaydık. Adeta büyülendiğimiz 
bir rotada Bisan bisikletlerini deneme fırsatı bulduk. Bisikletleri 
denerken, verdiğimiz geri bildirimlerle Türkiye’nin ilk bisiklet firması 
Bisan’ın, yeniden doğuşuna katkı sağlamaya çalıştık. Elbette rota 
boyunca pedallarken doğanın yüzümüzde bıraktığı tebessüm, güzel 
anılarımızda yerini aldı. Her pedala bastığımızda, Temmuz ayı 
boyunca devam eden Tour de France rotalarını aklımıza getirdik. 
Bu sayıda dolu dolu yer verdiğimiz Tour de France yarışında, inanın, 
böyle bir güzel rota olmadığı kanısına vardık. 

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen ancak 2020’de yenisinin 
yapılmamasına karar verilen Tour of Turkey’de keşke otoban ve 
karayolları yerine, böyle doğa harikası milli parklarımızın içinden 
geçen rotalarla ülkemizi tüm dünyaya gösterebilseydik. Çünkü Tour 
de France bisiklet yarışının seyir keyfinin en büyük nedenlerinden 
birisi de, birçok etabın dağlardan, köylerden ve kasabalardan 
geçerken doğanın güzelliklerini sizlere yansıtıyor olmasıdır. Bu 
durum muhteşem manzaralar içinde devam eden Tour de France 
bisiklet yarışını diğerlerinden farklı kılıyor.  Eminim ki, ülkemizde 
yapılacak bisiklet yarışlarında, rotaların özenle seçiliyor olması, hem 
böyle güzelliklerde bisikletlilerin pedala basmasını sağlayacak, hem 
de ilerki yıllarda bizlere ayrı bir seyir keyfi verecektir ve tabii ki 
güzel ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacaktır. 

Şimdi hazırsanız, koltuklarınız dik konuma getirip, kahve ve 
çayınızın kolay ulaşabileceğiniz bir noktaya alıp, dopdolu Ağustos 
sayısının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
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58

72

06

34

8274

IÇINDEKILER

06 TOUR DE FRANCE 
 Bisiklette 11 ayın sultanı   
 Temmuz ayı geldi ve en 
 prestijli bisiklet turu Tour de 
 France 2019 geride kaldı.

34  TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ  
 Yol, şehir, dağ, elektrikli  
 bisikletler, fatbike derken 
 birçok çeşit bisikleti, efsane 
 bir rotada tecrübe ettik.

54  ALÜMİNYUM/KARBON? 
 Yılların eskitemediği soruya  
 cevap vermeye çalıştık.

58  CEM FİDAN
 Genç yeteneklerimizden olan  
 Cem Fidan ile hedeflerini   
 konuştuk.

62 BİSİKLETİN MATEMATİĞİ 
 Ağır bisiklet mi, hafif bisiklet  
 mi daha hızlı iner?

72 BORNOVA BİSİKLET ŞEHRİ 
 OLACAK 
 Bornova Belediye Başkanı Dr.  
 Mustafa İduğ ile ilçedeki   
 bisiklet sorunlarını konuştuk.

74 OTİZM VE BİSİKLET 
 Bisiklete binmek, bilindiği 
 üzere pek çok kas grubunu 
 çalıştırdığı gibi, vücutta 
 bir takım hormonların da 
 salgılanmasına neden olur.

82  SPECIALIZED PETER   
 SAGAN LIMITED EDITION

86 XC DİSİPLİNİ 
 Dağ bisikletinin en popüler   
 dalı olan XC disiplinini sizler  
 için ele aldık.

88 BİSİKLETİ KONU ALAN   
 KİTAPLARI

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

Genel Yayın Yönetmeni
Mustafa Kemal KARA
 
Haber Direktörü
Özgür AYKOL

Kreatif Direktörler
Ediz AY
Kerem AKSOY

İçerik Yönetimi
Tanju TAŞÇILAR
Duygu BABAK

Sanat Yönetmeni
Tanju TAŞÇILAR

Sosyal Medya Yönetimi
ntechmedia

Denetmen
Züleyha DİKBAŞ

Ürün İnceleme
Serin ÜÇER

Bisiklette Kadın
Şafak ERGÜL

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

e-mail: info@bikepedia.com.tr 

web: bikepedia.com.tr

YIL:1  SAYI:7  AĞUSTOS 2019

mailto:info%40bikepedia.com.tr?subject=%C4%B0leti%C5%9Fim
http://www.bikepedia.com.tr


6   •  bikepedia  •  AĞUSTOS ‘19 7bikepedia  •  AĞUSTOS ‘19  •  

1903 yılından beri 1. ve 2. Dünya Savaşı yılları dışında her yıl koşulan ve 21 etaptan oluşan toplam 3481 km’lik Tour de France 2019’da neler olmuş bir bakalım.

isiklette 11 ayın sultanı 
Temmuz ayı geldi ve 
gelmiş geçmiş en prestijli 
bisiklet turu “Tour de France 
2019” geride kaldı. Bu 
yıl Sarı Mayo’nun 100.
yılı. 1903 yılından beri 
1. ve 2. Dünya Savaşı 

yılları dışında her yıl 
koşulan Tour’da sarı mayo ilk 
kez 1919 yılında giyilmeye 
başlanmıştı. Ayrıca gelmiş 
geçmiş en büyük bisikletli 
Eddie Merckx’in ilk Tour de 
France şampiyonluğunun 50. 
yıl dönümü sebebiyle “Tour” 
bu yıl ünlü yarışçının ülkesi 
Belçika’dan başladı. 

2 M. Varol A
ŞIBOL

<<İÇİNDEKİLER
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Bu yılın favorilerinden Tour’u 5. kez 
kazananlar arasına girmek isteyen 
C.Froome, Haziran ayında Dauphine 

etap antrenmanında kaza geçirmesi nedeniyle 
katılamadı. Bir başka favori Tom Dumoulin ise, 
Giro 2019’a veda etmesine yol açan sakatlığının 
devam etmesi yüzünden Tour’dan çekildi. 
21 etaptan oluşan toplam 3481 km’lik Tour de 
France 2019’da neler olmuş bir bakalım.

Etap 1 - Grand Depart

Tour’un bu yılki şanslı şehri Brüksel. Evet şanslı 
diyorum çünkü Fifa Dünya Kupası, Formula 1 vs 
gibi birkaç büyük organizasyon gibi Dünya’da 
çok ilgi gören Fransa Bisiklet Turu’nun Fransa 
dışında, kendi şehrinizde başlaması tanıtımınız 
açışından güzel bir fırsat. Tabi bunun bir de 
bedeli var. Brüksel Belediyesi bunun için ASO’ya 
yaklaşık 13 milyon avroluk bir ücret ödedi 
Bisiklet sporu açısından Brüksel’in başka bir 

önemi ise 
bisikletin 
anavatanı 
olması ve 
tabii ki 
gelmiş geçmiş en büyük bisikletçi Eddie Merckx. 
Merckx bu turu 1969, 1970, 1971, 1972 ve 1974 
yıllarında kazanan ve daha birçok başarıya 
imza atmış; kazanmadığı ödül kalmadığından 
“yam yam” lakabını alan bir bisikletçidir. İlk Tour 
zaferinden 50 yıl geçmiş olmasından dolayı 
da ülkesi Belçika’nın başkenti Brüksel şehrinin 
önemi büyüktür.
Efsane Eddie Merckx’in bayrağı sallamasıyla 
194,5 km’lik Bruxelles-Brussel etabı başlıyor. 
Yanlış anlaşılma olmasın; Bruxelles ve Brussel 
ayrı yerler değil. Etap Brüksel’den başlayıp 
Brüksel’de bitti. Brüksel şehrinde Fransız 
Valonlar’ı ve Flamanlar yaşadığından bütün 
yer isimleri iki dilde yazılıyor. Fransızca ve 

Felemekçe. 
Toplu sprint bitişi ile bitmesi beklenen etapta 
4 kişilik bir kaçış grubu oluştu ve ilginç bir 
şekilde CCC takımı liderinin de kaçışına 
izin verdi.  Greg Van Avermaet bir Belçikalı 
olduğundan bu olay pelotonun bir jestiydi. 
Nitekim Greg şöyle bir kendini gösterdikten 
sonra pelotona geri döndü. Düz bir etap 
olduğundan bitişe kadar pek bir şey 
olmamasını beklerken 
20 km kala 
genel klasmancı 
Fgulsang kötü 
bir kazaya karıştı 
ve yaralı şekilde 
etabı bitirebildi. 
Son kilometrelerde 
takımların 
sprinterlerini 
bitişe hazırlarken 

temponun yükselmesi ile Jumbo takımı 
sprinteri Gronewegen’in de içinde olduğu 
bir kaza oldu. Sagan, Ewan ve Teunissen 
arasındaki çekişme sonucu zafer sürpriz bir 
şekilde Teunissen’in oldu. Teunissen, etabı ve 
sarı mayoyu aldı. Gronewegen’in 
kazasından sonra 
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sprintersiz kalan Jumbo takımında bütün 
gün neredeyse pelotonu çeken domestik 
Teunissen’ın buna rağmen güçlü kalıp etabı 
kazanması büyük başarıydı.

Etap 2 - Tren yapın gidin ama biz ne 
izleyeceğiz?

Yine Brüksel’deyiz. Takım zamana karşı 
etabımız Brüksel Kraliyet Sarayı ile 
Atomium arasında 27,6 kilometrelik. TT 
etabı olmasından dolayı pek heyecanı 
yaşanmadan biten bir etap oldu. Van Aert ve 
M.Tounissen gibi güçlü iki “rouleur”ü bulunan 
Jumbo Visma etabı, 57 km/s ortalama ile 
birinci bitirdi. Bu sonuçla M.Tounissen sarı 
mayosunu korumuş oldu.

Etap 3 - Bugün günlerden Julian Alaphilippe

Belçika’yı terk ediyoruz. Etabımız Binche’den 
başlayıp Tour’un ana vatanı Fransa’nın Grand 
Est bölgesindeki Epernay yerleşiminde 
sona eriyor. 215 km’lik 
etabımızda 3 tane 
üçüncü, 1 tane de 
dördüncü kategori 
tırmanışımız var. 
Klasikçiler için 
uygun bir etap gibi 
görünüyordu ve 
dolayısıyla gözler 
en formda klasikçi 
J.Alaphilippe’e 
çevrildi.
Starttan 10 km 
sonra peloton 5 
kişilik bir kaçış 
grubuna izin 
verdi. 42 km 
kala kaçış grubundan 
T.Wellens atak yaparak solo bir kaçış 
yaptı. Wellens’in bu atağının nedeni etaptaki 
tüm KOM klasmanındaki puanları almaktı. 
Diğer 4 kişi pelotona geri döndü. 17 km 
kala QST öndeki temposu sonucu 15 km 
kala J.Alaphilippe solo atağını yapıyor ve  
T.Wellens son yokuş kapısından geçtikten 
sonra yakalıyordu. Daha doğrusu sonradan 

1. ve 2. Etap 
Brüksel’de, 3. Etap ise Fransa’da 

koşuldu.  Toplam 437,1 km lik 3 
etabın, 2. etabı 27,6 km lik TT 

etabı idi.  
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Wellens yokuş puan kapısına 
mekanik sorunu yüzünden 
zar zor geldiğini öğrenyoruz. 
Zira puanları aldıktan sonra 
oracıkta duruyor. Bu yıl bahar 
klasiklerinde çok formda 
görünen Alaphilippe 
adeta kendisi için dizayn 
edilmiş etabı 26 saniye 
farkla kazanıyor. Sarı 

mayonun sahibi M.Tounissen 

kendisine uygun olmayan bu etapta 
gerilerde kalıyor ve sarı mayonun 
yeni sahibi, J.Alaphilippe oluyor. 
Ayrıca Fransızlar’ın 5 yıllık sarı mayo 
hasreti son bulmuş oluyor.

Etap 4 - Nerede bu saf sprinterler?

Şampanya şehri Reims’den 
üniversite kenti Nancy’ye doğru 
215 km uzunluğunda düz ve toplu 
sprint bitişi ile bitmesi beklenen 

etabımız var. Tarihi görkemli Reims Katedrali’nin 
önünden sanal başlangıcı yapılan, son 20 
km’ye kadar sıkıcı olması beklenen etabı, sarı 
mayonun sahibi QST‘den J.Alaphilippe’in de 
katıldığı başarılı bir sprint treni sonucu çok 
rahat bir şekilde E.Viviani kazanıyor.

Etap 5 - Ve Sagan Hulk’a dönüşür...

Saint Die Des Vosges’den Colmar’a uzanan 2 
K2, 2 de K3’lük 175 km’lik bir etabımız var. Her 
ne kadar bol tepeli bir etap gibi görünse de 

sonundaki düzlük nedeniyle Sagan, Van Aert, 
M.Mattews, J.Alaphilippe gibi güçlü pedallar 
için bir toplu sprint bitişi bekleniyor. 
Start verildikten sonra 4 kişilik bir kaçış 
grubuna izin verildi. Kaçanların arasında KOM 
mayosu sahibi T.Wellens de vardı. Anladık ki 
Tour’un sonunda benekli mayoyu kazanmak 
istiyordu. Aslında benekli mayonun en büyük 
favorisi olan J.Alaphilippe’in sarı mayo sevdası 
yüzünden bunu şimdilik pek umursamadığı 
görüldü. 
Bitişe 35 km kala kaçıştan herkes yakalandı. 
J.Alaphilippe’in son tepe Cinq Chateraux 
zirvesinden önce atak yapıp etabı alması 
bekleniyordu ama sanırım enerjisini koruyup 
sarı mayoyu daha fazla taşımak asıl hedefi 
haline gelmişti. 22 km kala genel klasmancı bir 
dağ etabı olmamasına rağmen I.Zakarin geride 
kalmaya başladı.
Son km’lerde Rui Costa bir atak yapıp heyecan 
yaratsa da kısa sürdü. Rouleur bisikletçileri 
kapışması ile biten etabın galibi P.Sagan’dı. 
Sagan çok formsuz başladığı sezonda yeşil 
mayosuna etap kazanarak sıkı sıkıya sarılmış 
oldu. Sagan bu mayoyu en fazla (7 kez) kazanan 
bisikletçi unvanına biraz daha yaklaştı.

Etap 6 - Kaçış grubu iş başında  
ve sarı mayo el değiştiriyor

Mulhouse’dan başlayıp 160 km’lik kısa ama 6 
adet kategorize, ki bunlardan 3’ü K1 olan ve 
sonunda 1. kategori Planche des Belles Filles 
zirve bitişi ile bitecek olan gerçek bir genel 

Son km’lerde Rui 

Costa bir atak 

yapıp heyecan 

yaratsa da kısa 

sürdü. Rouleur 

bisikletçileri 

kapışması ile 

biten etabın 

galibi P.Sagan’dı. 
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Sarı mayoyu kazanan Bernal aynı zamanda beyaz mayoyu da kazandı. Yeşil mayo Sagan, benekli forma Bardet oldu, En iyi takım Movistar ve En iyi savaşçı ise Alaphilippe oldu.
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klasman etabımız var. 
Kaçış için uygun olan bu etaba 
14 kişilik bir grup ile başlıyoruz. 
Kaçanlardan genel klasmanı çok 
tehdit eden biri yoktu. 120. Km’ye 
kadar tek dikkat çeken farkın gitgide 
açılmasıydı. Fark 7 dakikalara 
ulaştığında Giro 2019’da siklamen 
mayoyu kazanan J.Ciccone sanal 
klasmanda sarı mayoyu giyiyordu. 
Bunu umursayan tek takım 
Movistar oldu ve pelotonun 
temposunu artırdı ama buna 
rağmen fark 10 dk’yı buldu. 
Zirve bitişine yaklaşırken 
kaçışta sadece Ciccone, Wellens, Meurisse 
ve Teuns kaldılar. Sonra fark 4 dakikalara kadar 
indi. 4 km kala kaçıştan sadece Ciccone ve 
Teuns vardı, Meurisse biraz geride kaldı. Fark 
3 dakika oldu ve Ineos takımı sazı eline aldı. 
G.Thomas’ın küçük bir gayretine rağmen bu 
üçlü yakalanmadılar. G.Ciccone etabı alabilecek 
gücü olmasına rağmen bisiklet sporundaki 

dayanışma ön plandaydı. 
Saatlerce birlikte çalıştığı 

Teuns’a ayıp edemezdi. 
Bunun sonucunda sarı 

mayoyu kendisi, etabı da 
kader birliği yaptığı Teuns 
kazanmış oldu. 

Ciccone genel klasmanda 
J.Alaphilippe’den çok geride 

olmadığından etabı onun 1:46 
dk önünde bitirip sarı mayoyu 
devraldı.

Etap 7 - Bitmeyen etap yapmışlar

Belfort’dan Chalon sur Saoune’ye 
3 tane kategorize kısa yokuşu olan, 
221 km’lik toplu sprint bitişi ile 

bitmesi beklenen bir etabımız var. Ayrıca Le 
Tour 2019’un en uzun etabı.
6:02 Saat süren uzun sıkıcı etabın sonunda 
oluşan toplu sprintte, bitişi en önde geçen 
isim D.Groenewegen’di. Genel klasmanda bir 
değişiklik olmadı.

7. Etap 221 km lik Le Tour’un en uzun etabı oldu. 13 Temmuz gününde koşulan bu etap Bastille Günü arifesinde Fransızlar için büyük gururdu. 

Etap 8 - İşte Premier Lig buu!!  
Pardon İşte TdF buu!! 
200 km’lik 7 orta ve düşük profilli tepelik 
etabımızda Macon’dan St. Etienne’e doğru 
ilerliyoruz. Tam bir klasik havasındaki etabımız 
5 kişilik genel klasman tehdidi yaratmayacak 
bir kaçış grubu oluşmasıyla başlıyor. Kaçışın en 
önemli ismi bir kaçış uzmanı T.DeGendt’ti.
170. km’ye kadar vasat tempoda ilerleyen 
pelotona birden canlılık geldi. Bu tempoda 
dar yolların yarattığı dezavantaj ile arkalarda 
seyreden Ineos takımından 5 bisikletçi kendini 
bir anda yerde buldu. Önde olan Moscon’un 
bisikleti bu kazada kullanılamaz hale geldi. 
Önemli olan liderlerdi. G.Thomas’ın zincir 
problemini süper domestik Kiato kaş ile göz 
arasında halletti ve liderler zaman kaybı 
yaşamadan pelotonu kısa sürede yakaladı. 
Bu arada T.DeGendt 15 km kala kaçıştan 
bir atak yaptı. 12 km kala ise J.Alaphilippe 
pelotondan adeta bir ok gibi fırladı ve atağını 
yaptı. Geri kalan bölüm ona çok uyuyordu zira. 
Vatandaşının atağını çabuk sezen T.Pinot’da 
hemen tekerine yapışıp onu izledi. Kalan 12 
km’de iki Fransız birlikte tempolu bir şekilde 
kaçışı yakaladı. Ama ileride bir de T.DeGendt 
vardı. T.DeGendt Flamme Rouge’u gördüğünde 
Fransız ikili inanılmaz bir şekilde inişteydiler.  
J.Alaphilippe çok iyi bir inişçi olduğundan 
Pinot ona ayak uydurmakta zorlandı. Son 1 
km’de  T.DeGendt artık tükenmek üzereyken 
arkasındaki 2’liyi gördü ama yaptığı son gayret 
ile sadece 6 saniye önde etabı almayı başardı.  
J.Alaphilippe etabı Ciccone’nin 20 saniye 
önünde bitirerek genel klasmanda ilk sırayı aldı 
ve 2 etap aradan sonra Sarı mayosuna kavuştu. 
J.Alaphilippe, Pinot’ya göre iyi bir sprinter 
olmasına rağmen kürsünün ikinci basamağını 
kendisinin sarı mayoyu geri almasında büyük 
yardım sağlayan vatandaşına bıraktı. 13 
Temmuz gününde koşulan bu etap Bastille 
Günü arifesinde Fransızlar için büyük gururdu. 

Etap 9 - Fransa’nın en güzel bölgelerindeyiz.

Saint Etienne’den başlayan etabımız 170 km 
boyunca muhteşem doğal güzelliklerin içinden 
geçerek Allier Irmağı’nın kıyısındaki Brioude’de 
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sona eriyor. 
Kaçış için uygun olan etabımızda 14 kişi 
kaçmayı başarıyor. Kaçış için en zorlu 
yer ortalama %11, bazı bölümlerde %19 
eğime sahip 3,2 km’lik Aurec sur Loire 
duvarıydı. Beklenen oldu ve zirvede 
kaçıştan sadece 6 kişi tutunabildi. Bu 
arada pelotona kaçışa izin verip ihtiyaç 
gideren Rui Costa kaçışa yetişmeye 
çalıştı ama başaramadı. Zaten kaçış onu 
beklemedi ve pelotona geri döndüğünde 
ise neredeyse bütün bisikletçilerden fırça 

yedi. Etabın sonlarına doğru yaklaşırken kaçışta 
çeşitli atak denemeleri başarısız oldu ve 12 km 
kala Impey, Roche ve Benoot son tepe zirvesini 
birlikte geçtiler. Flamme Rouge geçilir geçilmez 
Benoot atak yapıyordu. Onu takip eden Impey 
son metreleri önde geçip etabı kazanıyordu. 
Etap sonunda genel klasmanda bir değişiklik 
olmadı. Sarı mayo Fransız Ulusal Bayramı 
Bastille Günü’nde J.Alaphilippe’in üzerinde 
kaldı.

Etap 10 - Genel klasmancılar dikkat!  
Çapraz rüzgâr var!

Saint Flour’da Albi’ye 217,5 km’lik toplu sprint 
bitişi ile bitmesi beklenen etaba 5 kişilik kaçış 
grubuna izin verilmesi ile başladı.
Son 38 km’ye kadar çok önemli bir gelişme 
olmayan etapta EF takımı çapraz rüzgârların 
avantajını kullanıp genel klasmancıları dökmek 
için önde çok güçlü bir tempo yapmaya başladı. 
Oluşan eşelonlar ve bordürler sonucunda 2 
km içinde peloton bölünmeye başladı bile. 
Tam bu sırada bunu fırsat bile “kurt sürüsü” 
(DQT) öne geldi tempoyu daha da artırdı. Bu 
ilk ateşi yakan EF takımına yaramadı bir anda 
kendilerini arkalarda buldular ve enerjileri 
çok düştü. Nitekim takım olarak önden 
koptular ve bu da liderleri R.Uran için iyi 
olmadı. Adeta kendi kazdıkları kuyuya düşmüş 
oldular. Pelotonda bölünmeler devam etti ve 
20 km kala Pinot, Porte, Fuglsang gibi genel 
klasmancıların da içinde bulunduğu grup önden 
kopmaya başladı. Ineos’un da katılımıyla öndeki 

grup tempoyu daha da artırdı. Ve artık sprint 
trenlerinin oluşması ile Sunweb, Bora ve 
DQT önde çalışmaya başladılar. 
DQT sprinterleri Viviani’yi çok iyi bitişe 
hazırlamasına rağmen başarısız oldular ve 
etabı aslında saf bir sprinter olmayan ama 
çok tempolu bir günde çok güçlü kalması 
doğal olan güçlü klasikçi Van Aert kazandı.
Çapraz rüzgarlar yüzünden Pinot, Uran, 
Porte, Fuglsang 1.40 dk, Landa ise rüzgar ile 
alakası olmadan mekanik sorun ve ayrıca 
yaşadığı kaza sebebiyle 2.09 dk’lık zaman 
kaybettiler. Etap sonunda Pinot’nun geri 
kalmasının asıl sebebinin, asimetrik kavşakta 
kendini bir anda uzun olan tarafta bulup 
önündeki bisikletlerin tekerini kaybetmesi 
olduğunu öğrendik.
Çok beklentisi olmayan bu etap belki 
de Tour’un gidişatını değiştirdi. Önemli 
genel klasmancılar zaman kaybedip, Puan 
mayosunda Sagan’ın en büyük rakibi belki 
de son şansını değerlendiremeyip çok geride 
kaldı. 

Gün sonunda puan ve genel  
klasman şöyleydi:
1 J.Alaphilippe 43:27:15 
2 G.Thomas 0:01:12 
3 E.Bernal 0:01:16 
4 S.Kruijswijk 0:01:27 
5 E.Buchmann 0:01:45 
6 E.Mas 0:01:46 
7 A.Yates 0:01:47 
8 N.Quintana 0:02:04 
9 D.Martin 0:02:09 
10 G.Ciccone 0:02:32 
11 T.Pinot 0:02:33 
12 P.Konrad 0:02:46 
13 R.Uran 0:03:18 

Puan klasmanı ise:

1 P.Sagan 229p
2 M.Matthews 167p
3 E.Viviani 153p 
4 S.Colbrelli 151p
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Etap 11 - Dinlendik. Bir gün daha dinlenelim.

Dinlenme gününün ardından Albi’den 
Toulouse’a 167 km’lik genel klasmancılar için 
ekstra dinlenme günü sayılan, toplu sprint 
bitişi ile biten etabımız vardı. Doğal güzellikleri 
görmek dışında sadece N.Terpstra’nın abondane 
olması ödemliydi. Etabı kazanan C.Ewan oldu. 
Bu Ewan’ın ilk kez katıldığı TdF’da kazandığı ilk 
etabıydı.

Etap 12 - Rohan Süvarileri de ortadan kaybolurdu 
12. günde 209,5 km’lik Toulouse şehrinden 
başlayıp 2 tane birinci kategori yokuşu bulunan 
Bagneres de Bigorre’de iniş ile biten bir 
etabımız vardı.
Herkesin kaçışa girmek istemesi yüzünden uzun 
uğraşlar sonucu yaklaşık 40 kişilik bir kaçış 
grubuna mecburiyetten izin verildi.
Etabın son çeyreğinde herkesi şok eden bir 
haber geldi. Rohan Dennis ortalarda yoktu. 
Ancak yarım saat sonra bir iyi, bir kötü haber 
geldi. İyi haber Rohan Dennis’in sağlıklı 
olmasıydı. Kötü haber yarışı bıraktığı bilgisiydi. 
Daha sonra öğrendik ki takım ile arasında 

sorundan dolayı yarışı 
bırakmış. Bir sonraki gün bir 
zamana karşı etabı vardı 
ve Dünya Zamana Karşı 
Şampiyonu R.Dennis’in 
etabı almasına kesin gözü 
ile bakılıyordu.
Sonlara doğru kaçış 
grubunda uzun süre 
ataklar gerçekleşti ama 
son atağı S.Yates ve 
Mühlberger yaptı ve 
Yates son metrelerdeki 
ekstra atağı ile bitişi 
önde geçti. Genel 
klasmanda önemli 
bir değişiklik olmadı.

Etap 13 - Zamana Karşı etabı  
bu kadar zevkli miymiş?

Bask bölgesinin etkisindeki Pau’dayız. Pau 
sokaklarında 27,2 km’lik bir bireysel zamana 
karşı etabı. 
Genel klasman lideri  J.Alaphilippe’in bu etapta 

ne yapacağını 
kimse 
bilmiyordu. 
Zira daha 
önce hiç genel 
klasmanda 
yarış-
madığından 
TT etaplarını 

önemsemeyenlerdendi. J.Alaphilippe, 
zaman ölçüm noktalarında De Gent 
ve  G.Thomas ile hemen hemen aynı 

zamanda olmasına rağmen 300 m’lik 
%17’lik yokuşu patlayıcılık özelliği ile 
çok hızlı çıkarak zaman farkı yarattı. Hem 

etabı aldı hem de sarı mayoyu korudu. 
Günün üzücü olayı Jumbo Visma’nın 

başarılı sürücüsü Van Aert’ın belki de etabı 
kazanabilecekken kaza yapıp abandone 
olmasıydı.

Team Sky’an (Team Ineos) 2012 yılından beri 
TdF’da C.Froome’un abandone olduğu 2014 

hariç daha önce hiçbir zaman 14 etap sonunda 
sarı mayo kazanamadığı olmamıştı.
Bireysel zamana karşı etapları bisiklet izleyicisi 
için genelde sıkıcı olur ama bu etap o kadar 
heyecanlıydı ki anlatılmaz izlenir gerçekten.

Etap 14 - İlk 3 gün Bardet’yi ben de destekledim

Yine Pireneler’deyiz. Bir tane 4. Kategori, iki 
tane de 1. kategori tırmanışımız sonunda 
meşhur Tourmalet zirve bitişi ile biten 117 
kilometrelik bir etap.
Etap başlar başlamaz uzun süren kaçış grubu 
çalışmaları başladı. Uzun sürmesinin sebebi 
kaçanlar arasında Sagan ve Nibali’nin de 
olmasıydı. Sagan 20 puanlık sprint kapısını 
ilk geçip puanların tamamını almak istemesi 
nedeniyle takipçisi Viviani’yi korumak için DQT 
önde tempo yapıp Sagan’ı kaçırmak istememesi 
kaçış grubunun oluşma süresini uzattı. Nibali 
ise genel klasmanda çok gerilerde olmasından 
dolayı artık etap, hatta dağların kralı mayosunu 
kovalamak istiyordu. Uzun uğraşlar sonucu 
Sagan ve Nibali’nin de içinde olduğu 17 kişilik 
kaçış grubu oluştu.
İlk 1. kategori tırmanışın yarısında Romain 

Bardet pelotondan geride kalıp hayal kırıklığına 
devam ediyordu. 
Yokuş kapısına geldiğimizde beklenen oldu ve 
Nibali puan kovalamaya başladı ancak KOM 
mayosu sahibi Tim Wellens yine 10 tam puanı 
almayı başardı. İkinci geçen Nibali’ye 8 puan 
kaldı.
Beklenen oldu ve yokuşlu bölümlerde Sagan 
kaçış grubunda hiç tutunamadı 35 km kala 
pelotona geri döndü 31 km kilometre kala 
geçilecek sprint kapısı yaklaştığı için pelotonu 
artık Sagan çekmeye başladı. Ve kaçıştan 
kalan 7 puan ile yetindi. Bitişe 21 kilometre 
kala Tourmalet tırmanılmaya başlandı. 12 
km kala önemli genel klasmancı D.Martin, 
Movistar’ın temposu ile geride kalmaya başladı. 
Bu arada Movistar takımının unuttukları 
bir şey vardı. Kendi liderleri N.Quintana da 
tempoya dayanamayıp düşmeye başladı. Bu 
nedenle tempoyu kestiler. Takımda bunu tek 
umursamayan M.Landa’ydı. “Free Landa” sloganı 
gerçek oldu ve Landa aldırmayıp temposunu 
sürdürdü. Zirve yaklaştıkça heyecan artmaya 
başladı ve ilk büyük heyecanı Pinot takım 
arkadaşı D.Gaudu ile birlikte atağa kalkarak 
yaptı. Son 1 kilometre kala Pinot, Alaphilippe, 
Landa, Bernal önde kaldılar ve Thomas geride 
kalmaya başladı. Son metrelere kadar heyecan 
devam etti. Pinot bu gruba da atak yaparak bitişi 
en önde geçti ve geçerken de o Saint-Etienne’de 
şanssız bir şekilde kaybettiği 1:40dk’lık zamanı 
düşünüp ah çektiğinden eminiz. Bitişi 2. sırada 
Alaphilippe geçti ve sarı mayosunu korudu. 
Bugünün zaman kaybedenleri arasında en 
önemli isim G.Thomas oldu. Ineos takımının 7-8 
senedir gördüğümüz yarışı sürekli kontrolünde 
tutan tempolarından eser olmadığını gördük. 
Buna karşı G.Thomas etap sonrasında verdiği 
röportajda “Hep kendi tempomda çıkmaya 
çalıştım” diyerek kendinden emin bir şekilde 
o alıştığımız Sky takımı disiplininde yarışı 
sürdürdüğünü ima etti. Aslen saf yokuşçu 
olmayan Julian Alaphilippe inanılmaz işler 
yapmaya devam ediyor. Ancak Tour’un bundan 
sonrası neredeyse yüksek irtifalarda geçecek 
olması bize JUJU’nun bunu ne kadar devam 
ettireceğini düşündürtmedi değiL.

14. etabın zaman kaybedenleri arasında en önemli isim G.Thomas oldu. Ineos takımının 7-8 senedir gördüğümüz yarışı sürekli kontrolünde tutan tempolarından eser olmadığını gördük.
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Bisikletçilere çok yoğun ilgi gösteren seyirciler bazı noktalarda yarışçıların arasına karışacak kadar parkura girmekteydi. 
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Etap 16 - Size ASO’dan sürpriz var.

Dinlenme gününün ardından Nimes’den Nimes’e 
177 km’lik düz ve toplu sprint bitişi ile bitmesi 
beklenen bir etaptayız. ASO’nun Alpler öncesinde 
etabı bir daire şeklinde tasarlamasının sebebi, 
Nimes yaylalarında çapraz rüzgârların etabı 
ve dolayısıyla genel klasmanı etkilemesiydi. 
Yani etabın tıpkı St.Etienne’deki gibi keyifli 
geçmesiydi. Ancak takımlar derslerini iyi 
çalışmışlar ki zaman zaman temponun çok çok 
artmasına rağmen son metrelere kadar hiçbir 
aksiyon olmadı ve ASO’nun sürprizi bozuldu. 
Son metrelerde Calep Ewan’ın uzun ve patlayıcı 
sprinti ile etabı kazanması etabın tek keyifli 
anıydı. Bu arada J.Fuglsang’ın bu turda ikinci kez 
kazaya karışıp abandone olması keyifleri kaçırdı. 
Genel klasmanda büyük değişiklik olmadı ve 
J.Alaphilippe sarı mayosunu korudu.

Etap 17 - Genel klasmancılar  
bugün de dinlenin. Ki daha Alpler var.

Alpler’e doğru yolculuğumuz sürüyor. Pont 
du Gard’dayız. Fransanın güney doğusunda, 

Alpler’in eteğindeki Gap şehrine 200 km’lik bir 
yolculuğumuz var.  İkişer adet 4. ve 3. kategori 
tırmanışı olan ve sonunda inişle biten tam 
klasikçiler için uygun olan etap. Tabi ki akıllara 
yine Alaphilippe geldi. Ancak hem sarı mayosunu 
korumak hem de kaçış grubunu çok fazla olma 
ihtimalinin yüksek olmasından dolayı ve ayrıca 
Alpler’e enerji saklamak için ondan daha defansif 
bir yarış bekliyorduk. Nitekim öyle de oldu.  Tam 
33 kişinin kaçmasına uzun süre direnilerek 
sonunda izin verildi. Zaman zaman parçalanan 
kaçıştan Col de la Sentinelle’deki son atağı ve iyi 
bir iniş performansı ile etabı M.Trentin kazandı. 
Genel klasmancılarda önemli bir zaman kaybı 
yaşanmadı. J.Alaphilippe  sarı mayosunu korudu. 
Etap sırasında T.Martin ile L.Rowe arasında 
küçük bir gerginlik yaşandı. Fiziki müdahalelerin 
tehlike yarattığı gerekçesiyle ikili Tour’dan 
diskalifiye edildiler. 

Etap 18 - Siz iyi tırmanırsınız  
ama ben de çok iyi inerim... 
Dananın kuyruğunun kopacağı 3 günlük Alpler 
etabının ilk ayağı olan toplam 208 km’lik 

Embrun’dan 2 tane “Hors 
Catégorie” tırmanışı 
bulunan ve Galibier’nin 
zirvesinden sonra iniş ile 
Valloire’da bitecek güzel 
bir etabımız var.
Jumbo ve Ineos takımlarının 
en önemli domestikleri 
diskalifiye edilmiş 
olması nedeniyle  
S.Kruijswijk, Bernal 
ve  G.Thomas’ın 
performanslarını 
nasıl etkileyeceği 
merak ediliyordu.
Etaba 34 kişilik 
ilginç bir kaçış 
grubu ile başladık. 
Kaçanlar arasında A.Yates, 
Quintana ve Bardet de vardı. 
Genel klasmanda geri kalan 
A.Yates, N.Quintana etabı almak 
istiyordu. Bardet ise “Dağların 

Kralı Mayosu”nu 
hedefliyordu 

artık. Zira iki 
hors kategori 
yokuşun 
zirvesinde de 
KOM puanları 
çok yüksekti. 
Peloton uzun 

süre bu gruba 
izin vermese de 

sonunda pes etti.
80 km kala ilk hors 

kategori tırmanış 
başladı ve tempolar 
ile kaçış grubu fire 
vermeye başladı. Col 
d’izoard’ın zirvesini ilk 

geçen Caruso 40, ikinci 
geçen Bardet 30 puan 

aldı. Zirve geçildiğinde içinde 
Quintana, Bardet, Yates’in de 

bulunduğu kaçışta sadece 9 
kişi kaldı. 2642 m irtifada 
bulunan, 23 km, %5,1 
ortalama eğimli ikinci HC 
Galibier tırmanışı başladı. 
Tırmanışın ortasında  
N.Quintana kendisinden 

hep beklenen atağı sonunda 
yaptı ve Galibier’in zirvesini 

önde geçip inişten sonra da etabı 
kazanan isim oldu.

Diğer taraftan içinde sarı mayonun da 
bulunduğu pelotonda tempo arttı ve  
J.Alaphilippe geride kalmaya başladı. 
Herkesi bir “acaba sarı mayo gidiyor 
mu” düşüncesi sardı.  Galibier zirvesine 

geldiğinde J.Alaphilippe’de 
enerji kalmamıştı. 

Ancak müthiş bir 
iniş performansı 

ile pelotonu 
ve sarı mayo 
klasmanındaki 
rakiplerini 
yakaladı ve 

25bikepedia  •  AĞUSTOS ‘19  •  
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zaman farkını yine korumayı başardı. 
Dikkat çeken bir şey vardı; J.Alaphilippe genel 
klasmancılar arasında tek disk frenli bisikleti 
kullanandı ve bu ona her virajda çok geç fren 
yapma avantajını getirdi. İnişte adeta Moto Gp 
pilotu gibi inerek etabın keyfine keyif kattı.

Etap 19 - Olaylar, Olaylar!  
Ve Fransızlar yine kaderine küstü.

Saint Jean de Maurienne’den başlayan 2 HC 
tırmanışı olan 126,5 km’lik etabımız Tignes’de 
bitecekti. 
Start verildikten hemen sonra  T.Pinot sağlık 
aracına geldi. Anladık ki, bir gün önceki etapta 
bir kaza riskinden kaçarken bacağını gidona 
çarpmış. Bu onda ciddi bir kas travması 
yarattığından hemen yokuş ile başlayan etapta 
zorlanacağını ve devam edemeyeceğini anladı. 
Göz yaşları içinde etaba ve Tour’a veda etmek 
zorunda kaldı. 
35 kişilik bir kaçış grubu ile devam eden 
etapta ilk HC tırmanışta Ineos takımının müthiş 
temposuyla kaçıştaki birçok isim pelotona geri 
döndü. Kaçışta sadece Uran, Nibali ve S.Yates 
kaldılar ve Col de Ilseran zirvesini geçtiler.
Peloton ise Col de Ilseran’ın zirvesine 
yaklaşırken genel klasmanda beklenen heyecan 
geldi ve G.Thomas atak yaptı. Bu atak hemen 
“lider, G.Thomas mı Bernal’mı acaba” dedirtti. 
Ama kısa süre sonra bu defa Bernal atağını 
yaptı hem rakiplerine hem de sarı mayoya fark 
açmaya başladı. Bu arada saf yokuşçu olmayan, 
üstüne bir de hiç yokuş domestiği olmayan  
J.Alaphilippe geride kalıp zaman kaybetmeye 
devam ediyordu. 
Bernal  Col de Ilseran zirvesini geçtiğinden 
kısa bir süre sonra inişindeki Val Disere’de 
yoğun dolu yağışı ve toprak kayması ile yolun 
kapandığı haberi geldi. Bunun sonucunda yarış 
direktörü Christian Prudhomme etabı nötralize 
ettiğini açıkladı. Son ölçüm noktası Col de 
Ilseran’ın zirvesi bitiş olarak kabul edildi. Bu 
durumda Bernal J.Alaphilippe’in 45 saniye 
önünde  genel klasman liderliğine yükseldi. 
Bütün bu gelişmelerden en çok zarar gören 
J.Alaphilippe’ti belki de. Zira iyi bir inişçi 
olduğundan Col de Ilseran tırmanışında 

kaybettiği zamanı inişte geri alabilecekken etap 
iptal olmuştu.
Etap klasmanı açıklanmadı. Ama genel klasman 
yeniden şekillenmiş oldu. En önemlisi sarı 
mayoyu giyen en genç Kolombiyalı E.Bernal 
tarihe geçti.

Etap sonu genel klasman şöyleydi:
1 E.Bernal 
2 J.Alaphilippe 0:45
3 G.Thomas 1:03
4 S.Kruijswijk 1:15

Etap 20 - Yine kötü hava

Fransa Bisiklet Turu’nun son dağlık etabı kötü 
hava şartlarından dolayı kısaltıldı. 59 km’lik 
etap Albertville’den 2365 m’deki Val Thorens’de 
sona erdi. 
Her ne kadar kısa bir etap olmasına rağmen 
kürsüde olabilme ihtimali olan J.Alaphilippe 
Jumbo Visma takımınından güçlü dağ domestiği 
DePlus’un temposu ile geride kaldı. Böylelikle 
S.Kruijswijk’ı bir anda genel klasmanın 
3. basamağına yükselirken gördük. Genel 
klasmanda üst sıralarda olan yarışçılar risk 
almazken Movistar takımı takım klasmanını 
kazanmak için ataklar denedi ve başarılı da 
oldular. Valverde ve Landa takım klasmanı 
için yeterli zamanları alırken kürsünün ilk 
basamağında ise muradına son etapta eren 
“Messina Köpek Balığı” V.Nibali vardı.

Etap 21 - Akşam güneşinin ışıklarıyla muhteşem 
görüntüler oluşan Paris’te olmak vardı 
Geleneksel Paris Şanzelize’de son bulan 
kutlama ve sonunda toplu sprintle biten etap 
bu yıl Saint-Folur’dan başladı. 150 km’lik etabın 
ilk 100 km’si gelenek halini alan şekilde lay lay 
lom bir şekilde geçti. Zira tüm klasmanlarda 
mayolar sahiplerini bulmuştu. 
Etabın akşamüzeri başlaması artık yeni bir 
geleneği başlatmış olabilir. Zira güneşin ufka 
doğru alçalması ile Paris’in güzelliklerine 
güzellik katması büyük bir göz zevki yarattı. 
Kutlamalar, şampanyalar, şakalaşmalar, 
fotoğraflar derken son 50 km ile pelotonun 
temposu artıp yarış başladı. 8 turluk Şanzelize 
criterium segmentinde yüksek patlayıcılığı ile 

Bernal  Col de Ilseran zirvesini geçtiğinden kısa bir süre sonra inişindeki Val Disere’de yoğun dolu yağışı ve toprak kayması ile yolun kapandığı haberi geldi. 
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8 turluk Şanzelize criterium 
segmentinde yüksek 

patlayıcılığı ile C.Ewan bitiş çizgisini ilk geçen oldu.
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C.Ewan bitiş çizgisini ilk geçen oldu. 
Etabı sorunsuz bitiren E.Bernal şampiyonluğunu 
resmen ilan etmiş oldu.

Mayolar:

Sarı Mayo: Egan Bernal
Yeşil mayo: Peter Sagan
Benekli mayo: Romain Bardet
Beyaz mayo: Egan Bernal

Takım klasmanı: Movistar

Super Combatif: Julian Alaphilippe 
“Tour de France, 180 kişinin yarıştığı, sonunda 
Team Sky’lı bir sürücünün kazandığı bir turdur”
Şampiyon yine Team Sky (Team Ineos)’dan çıktı. 
2010 yılında kurulan Team Sky yol bisikletine 
getirdikleri “marginal gains” ilkesi ile yeni 
sistemler ve sonucunda sürekli gelişme sağladı. 
Üzerine koyarak gelişti. Bunun sonucunda 
2012’den başlayıp 8 yılda 7 şampiyon çıkarmış 
oldu.

Tarihin ilk Kolombiya’lı TdF şampiyonu

Ülkesinde 2500 irtifalarda büyümüş E.Bernal 
İtalya’da yapılan Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda 
Gianni Savio tarafından keşfedilmiş ve 2 yıl 
önce Team Sky’a 300bin avroya satılmıştı. 
E.Bernal yol bisikletine fırtına gibi girip 2 
yıl içinde tüm yeteneklerini gösterdi. 2018 
sezonunda San Sebastian yarışında yaşadığı 
büyük bir kaza ile burun kırığı ve neredeyse 
tüm dişleri kırılan E.Bernal’in şansızlıkları 
2019 sezonunda da devam etti. Giro’ya takım 
lideri olarak hazırlanan Bernal’in Giro 2019’u 
çok rahat kazanacağı ön görülüyordu ancak 
15 gün kala düşüp köprücük kemiğini kırdı. 22 
yaşındaki Bernal iyileştikten sonra TdF 2019 
liderlerinin yokuş domestiği olarak hedef 
belirlenirken Froome’un kaza yapıp sezonu 
kapatmasıyla kendini bir anda takımın iki 
liderinden biri olarak buldu. Bu sene gerçekten 
onun için rüya gibi devam etti. Paris-Nice, 
TdSuisse ve TdF’ı bir sezonda kazanan tarihteki 
ilk isim oldu. 
Tour’u kazanan ilk Güney Amerikalı olmasının 
yanı sıra sarı mayonun 100 yıllık tarihinde en 
genç sarı mayo giyen sporcu oldu. Ayrıca beyaz 
mayonun da sahibi oldu. Önümüzdeki belki 
de 10-15 yıla damgasını vurabilecek bir yıldız 
doğmuş oldu.

J.Alaphilippe çok büyük renk kattı

Bu sezon en önemli bahar klasiklerinden Milan 
San Remo, Strade Bianche ve Fleche Wallonne’u 
kazanan  J.Alaphilippe aslında Tour’a her yıl 
olduğu gibi KOM mayosunu  almak ve 2-3 
etap galibiyeti için gelmişti. Ancak bu sezonki 
olağanüstü formu ile birlikte daha 3. etapta 
galip geldi ve zaman farkı yaratıp Sarı Mayoyu 
giydi. Adeta mayosu ile aşk yaşayarak 14 etap 
taşımayı başardı. Ancak Alpler’e gelindiğinde 
saf bir yokuşçu olmadığından ve ayrıca DQT bir 

yokuş takımı olmaması ile mayoya veda etti. 
TdF 2019’da tüm bisiklet severlerin gönüllerini 
fethetti.  Genel klasman kürsüsünü son anda 
kaybetmesine rağmen Tour’un SuperCombatif 
(En savaşçı bisikletçi) ödülüne layık görüldü.

Sagan! Şakacı Sagan

2019 sezonuna geride bıraktığı yıllara göre çok 
çok formsuz giren Sagan uzmanlık alanlarından 
bahar klasikleri dahil neredeyse elle 
tutulur bir şey yapamadı. 
Artık tek hedefi 
kalmıştı Fransa 
Bisiklet Turu 
tarihinde yeşil 
mayoyu en çok 
kazanan ismi 
olmaktı. Tour’a 
geldiğinde Eric 
Zabel ile paylaştığı 
6 kez yeşil mayoyu 
kazanma rekorunu 316 
puan toplayarak kırmış 
oldu. Onun dışında bolca 
eğlendi, eğlendirdi. 

Fransızlar’ın hayal kırıklığı R.Bardet

Bekleneni gene vermedi. Fransızlar’ın yıllardır 
şampiyonluk beklediği Bardet, her ne kadar 
Polkadot mayoyu kazanmış olsa da asıl hedefi 
olan TdF şampiyonluğuna yine yaklaşamadı. 
Tour bittikten hemen sonra şunları söyledi: 
“Bir şeyleri yanlış yapıyorum. Beslenmeden 
antrenmanlarıma kadar her şeyi gözden 
geçireceğim” 
Acısıyla, tatlısıyla, parkuruyla, doğal, tarihi ve 
kültürel güzellikleriyle, hüznüyle, gözyaşları ile 
dolu tarihin en güzel ve heyecanlı turlarından 
olan Fransa Bisiklet Turu 2019 sona erdi. Sporla 
kalın, hoşça kalın. b
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Köpekler gibi, bisikletler de 
üstün insanları cezbeden sosyal 

katalizörlerdir. 
Chip Brown

µ  Tanju TAŞÇILAR
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Bütün hazırlıklar tamamdı. Cuma 
akşamı olmuştu bile, heyecan 
dorukta, hareket edecek olan 

aracımıza yerleşmiştik. Saatler geceyarısı 
olduğunda kontak açıldı, motor çalıştı ve 
unutulmaz yolculuğumuz başladı. 
Sabahın ilk ışıkları ile Isparta’ya bağlı 
Şarkikaraağaç’ta otobüslü yolculuğumuz 
sona erdi. Yarı uykulu gözlerle indik, 
ama ayılmamız çok uzun almadı. Bisan 
aracı ile buluşmamızın ardından iki gün 
boyunca kullanacağımız bisikletlerimize 
kavuştuk. Bisan tam 34 adet farklı bisiklet 
ile turumuza destek vermişti. Yol bisikleti, 
şehir bisikleti, dağ bisikleti, fatbike ve 
elektrikli bisikletler derken birçok çeşit 
bisikleti, efsane bir rotada tecrübe etme 
şansımız olacaktı. Bisikletlerimiz kuruldu, 
pedalları takıldı, herkes Bisan’ını seçti ve 
yollara koyulduk. 
Bundan sonrası için sürüş yaptığımız rota 
ancak yaşanabilir! O kokuyu, o rüzgarı 
ve manzarayı, daha doğrusu manzaranın 
verdiği hissi size nasıl aktaracağımı 
bilemiyorum. Dilerim bir gün her bisiklet 
sevdalısı bunu yaşar. Isparta’ya hiç gittiniz 
mi? Gitmediyseniz yolunuz mutlaka oraya 
düşsün. Ölmeden Beyşehir gölü kenarında 
pedal çevirin, o turkuaz rengi suyu çıplak 

TÜRKIYE GÜZELLIKLERI BISIKLET TURU

Yol bisikleti, şehir bisikleti, dağ bisikleti, fatbike ve elektrikli bisikletler derken birçok çeşit bisikleti, efsane bir rotada tecrübe etme şansımız olacaktı. Bisikletlerimiz kuruldu, pedalları takıldı, herkes Bisan’ını seçti ve yollara koyulduk.  

2Züleyha DİKBAŞ

<<İÇİNDEKİLER



36  •  bikepedia  •  AĞUSTOS ‘19

gözle görün. Göl üzerinde uçan daha önce 
hiç görmediğiniz kuşları görün, kokuları 
alın. Küçük molalar vererek, yollara sarkmış 
kiraz, erik, dut, elma ve vişne ağaçlarının 
sizlere ikram ettiği meyvelerden yiyin. Hatta 
yıkamadan yiyin, çünkü her şey o kadar doğal 
ki, şehirden uzaklaşmak bu olmalı... İşte, 

kısa ama bir o kadar dolu bu yolcuğumuz 
Yenişarbademli köyüne kadar böyle devam 
etti. Sonra otobüsümüze atlayıp, kısa bir süre 
sonra Aksu’daki Zindan Mağarasına ulaştık. 
Zindan Mağarası, Erken Helenistik döneme 
ait bir su kanalı, 800 m kadar yatay devam 
etmektedir. Birçok sarkıt bulunan mağara 

içinde suyun zamanla şekil verdiği kaya 
oyuntuları ve sarkıtlar görülmeye değer. 
Bizi ise en çok etkileyen sanırım mağaranın 
soğukluğu oldu. Derinleştikçe düşen sıcaklık 
gün boyu güneşten yanan bizlere çok iyi 
geldi. Suyun mineral bakımından zengin 
olması ise bayanları çok cezbetti.

37bikepedia  •  AĞUSTOS ‘19  •  
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Akşam, Eğirdir gölü kenarındaki otelimize 
yerleşip, göl kenarında doğal göl 
levreklerimizi yedik. Sabah bizi daha başka 
güzellikler bekliyordu.
Turun son gününün başlangıcında ise 
Eğirdir gölünün açık mavi suyu çevresinde 
salına salına sürüş yaptık. Sonra 
tekerlerimiz son nokta olan Kovada 
Gölü Milli Parkı’na döndü. Gölün 

kendinden çok bizi göle götüren yol 
mükemmeldi. Milli parktaki ağaçlar kadar 

yaşlanabilmeyi diledik. Koyu gölgelerinden 

geçtik ve bizi serinletmelerine izin verdik. 
Kısa ama unutulmaz bir yolculuk sonunda 
ulaştığımız nokta ise tam bir ödül oldu. Kovada 
gölü Türkiye’nin unutulmaz güzelliklerinden 
biri olmalı. Bol sazlık ve durgun göl suyu, kuşlar, 
sudaki balıklar, kurbağalar ve alabildiğince 
sudaki bulut yansıması...
Isparta’ya ait Beyşehir, Eğirdir ve Kovada Gölleri 
bizi iki gün boyunca misafir ederken, Bisan’ın 
sağladığı birçok çeşit bisikleti değişe değişe 
sürdük. Hiç denememiş olanlar e-bike, yol 
bisikleti, MTB kullandı. Herkes Bisan’ını seçti. 
Yol boyunca bize sağlanan lojistik ve teknik 
destek ise sürüş konforumuzu artırdı. Bisan’a 
verdiği destek ve “Döngünden çık, Hayata karış!” 
diyerek bizle yola çıktığı için teşekkür ederiz. b

Isparta’ya ait Beyşehir, Eğirdir ve Kovada Gölleri bizi iki gün boyunca misafir ederken, Bisan’ın sağladığı çeşit çeşit bisikleti değişe değişe sürdük. 

39bikepedia  •  AĞUSTOS ‘19  •  
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A Merhaba. Ben Mustafa Kemal KARA, 38 

yaşındayım, bilgisayar mühendisiyim. 
Hayatımın her alanında her zaman 

spor vardı. Çok hareketli bir çocuktum, çok 
küçük yaşlarda bisiklete binmeye başladım. 
İstanbul’da yaşıyordum, Bakırköy Devlet 
Hastanesi’nin çok güzel bir çamlık ormanı 
vardı. Küçük yaşımda oraya bisikletimle gider, 
bisikletimi bir ağaca bağlar ve ormanda 
koşardım. Çocukluğumda, İstanbul’da, 
Beyoğlu, Eminönü, Taksim gibi yerlerde hep 
bisiklete binerdim. O zaman bisiklet yolları 
bu kadar gelişmemişti, hatta hiç yoktu. İlk 
sahip olduğum bisiklet Bisan’dı, üzerimizdeki 
formanın mavisi ile aynı renkti. Bisikletim 
karne hediyesiydi ve benim için çok özeldi. 

Arkadaşım bir tur binmek istedi, hemen geri 
gelecekti. Bisikletle kaza yapmış şekilde 
geri geldi; ön jant ve amortisör yamulmuştu. 
Çok üzülmüştüm. Bisan’ın benim için, hem 
ilk bisikletim olmasından dolayı hem de 
arkadaşımın bisikletime verdiği hasardan 
dolayı tatlı ve acı anlamları vardır. 
2009 yılında İzmir’e geldim. Baktığınızda, 
İzmir aslında bir bisiklet kenti. Şehrin çeşitli 
bölgelerinde kendi başıma, solo sürüşler 
yaptım. Solo sürüşlerin yanı sıra, farklı bisiklet 
gruplarıyla da sürme şansım oldu. Ancak bir 
türlü, tam anlamıyla mutlu olamadım. Bunun 
üzerine, 16 Ekim 2015 tarihinde Bike İzmir 
bisiklet topluluğunu kurdum. Çevremde pek 
çok kişi “bu iş çok zor, yapamazsın” dedi. 

NE DEDILER? NE DEDILER?NE DEDILER?
NE DEDILER?

Ancak, sosyal medya çok büyük bir güç, doğru 
kullandığınızda başaramayacağınız neredeyse 
hiçbir şey yok. Bugün genel olarak baktığımızda 
sosyal medya TV’den ya da yazılı basından 
çok daha güçlü durumda. Sizin sosyal medya 
üzerinden paylaşacağınız bir fotoğraf ya da 
atacağınız bir tweet gerçekten çok büyük önem 
arz ediyor. Ülke olarak buna çok ihtiyacımız 
var. Şöyle ki; sosyal medyada arkadaş sayınıza 
baktığımızda belki %1’lik bir kesim bisiklete 
biniyordur. Paylaşacağınız fotoğraflar ya da 
yapacağınız yorumlar ile çevrenizdeki insanları 
bisiklete özendirebilirsiniz. 
Ben kendi adıma bunu misyon edindim. Daha çok 
kişinin bisikletle tanışması için çaba harcıyorum. 
Zamanlarını evde oturarak, televizyon karşısında 

geçirmeleri yerine, kişilere hareket kazandırmak; 
bu anlamda sadece İzmir’e değil, bütün Türkiye’ye 
bir şeyler katabilmek çabasındayım. Bütün 
Türkiye’deki bisiklet gruplarını takip ediyorum ve 
görüyorum ki Bike İzmir ekibinin gerçekleştirmiş 
olduğu faaliyetlerin neredeyse hiç biri başka 
bisiklet grupları tarafından yapılmıyor ve sosyal 
medya paylaşımları bulunmuyor. Bu anlamda 
Bike İzmir grubunun kurucusu olarak gurur 
duyuyorum. 
Tabi ki bu sadece benim ya da Züleyha’nın 
paylaşımlarda bulunmasıyla olabilecek bir 
katkı değil. Sizin de sosyal medya üzerinden 
paylaşımlarda bulunmanız, yeni kişileri 
aramıza katabilmemiz, insanları bisikletle 
tanıştırabilmemiz için çok değerli. Bu 
paylaşımlarda bulunarak, sadece kendinizi değil, 
hiç ummadığınız bir arkadaşınızı da harekete 
davet edebilirsiniz. Umarım sizlerde çevrenizdeki 
kişileri bisikletle tanıştırırsınız. 
Bisikletsiz olarak, araçla çok fazla gezdim, 
pek çok noktaya gittim ve bisiklet gerçekten 
bambaşka. “Camdan değil, candan yaşa” 
cümlemizin doğuşu da bu şekilde oldu. Araçla 
bir yere giderken çok anlık geçiyorsunuz. 
Ancak bisikletle geçtiğinizde, sallanan 
yaprağı fark edebiliyorsunuz, öten kuşları 
duyabiliyorsunuz, etrafta yayılan çiçek kokularını 
fark edebiliyorsunuz. Bunları hissetmek çok ayrı 
duygular. Tur boyunca bunu ilk kez tecrübe eden 
arkadaşlarımız vardı içimizde. 
Bisikletin, Bike İzmir’in yanı sıra, bir de Bike 
Pedia’dan, Türkiye’nin ilk dijital bisiklet 
dergisinden, bahsetmek istiyorum. Bike Pedia 
bizim için henüz bir bebek. Ancak görüyoruz ki 
çevremize şimdiden katkılar sağlamaya başladık. 
Bu anlamda Bike Pedia ekibi olarak çok büyük 
mutluluk duyuyoruz. Ancak tabi ki, sizlerin 
desteği bizler için çok değerli. Sosyal medya 
hesaplarından dergimizi takip edebilirsiniz. 
Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir başka 
turda görüşmek üzere.
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olmadan bu tur gerçekleştirilemezdi. Gerçekten 
bu turun oluşturulmasında inanılmaz bir 
çalışma var. Bu güzellikleri herkese gösterdiği 
için Bike İzmir ailesine, etkinliklere katılan 
arkadaşlarıma tekrar teşekkürler.

Merhaba. Ben Ahmet YİĞİT. Torbalı’dan 
katılıyorum. Bu geziye Selçuk abinin 
sayesinde katıldım. Çok güzel bir rotaydı. 
İki gün boyunca çok güzel yerlerde 
bisiklete binme imkanı bulduk. Her şey 
için teşekkür ediyorum.

Herkese merhaba. Ben Şafak ERGÜL. Bike 
İzmir ailesi ile 2. yatılı turum. Öncelikle 

Bisan ailesine teşekkür ediyorum. Daha 
sonra Mustafa Kemal Kara’ya, yaptığı 
organizasyon için. Bizi getirdiği yerler, 
akşam yediğimiz yemek için ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Züleyha Dikbaş’a 
da destekleri için çok teşekkürler. Aynı 
zamanda tur boyunca fotoğraf ve video 
çekimlerimizi yapan Eray ve Derim’e de 
teşekkür ederim. Tur boyunca hem bizimle 
pedallayıp, hem de harika fotoğraflarımızı 
çeken Tanju abiye de çok teşekkürler. Bu 
turda Duygu ile aynı odayı paylaştık. Yeni 
tanışıyoruz, ama çok keyif aldım, çok güzel vakit 
geçirdik. Yeni katılan arkadaşları tanıdığım için 
de çok şanslıyım. Umarım birlikte çok güzel 

turlara katılırız. Çalışmaya yeni başladığım için, 
eskisi gibi turlara katılamıyorum. Ama katılmak 
için elimden geleni yapacağım. Üniversite 
hayatımı Karadeniz’de geçirdim. Yeşile, doğaya 
alışığım diyebilirim. Ancak bu rota mükemmeldi. 
Gölün rengi, doğanın içinde pedallamak 
apayrıydı. 
Kaldığımız otel çok güzeldi. Ve her şeyden 
önemlisi, sevdiğimiz insanlarla birlikte vakit 
geçiriyor olmak çok değerli. Çok özenerek 
hazırlanmış bir turdu. Her şey için çok 
teşekkürler.

Merhabalar. Ben Duygu BABAK. Bike 
İzmir ailesine çok yeni katıldım, ilk yatılı 
turum. Daha önce pek çok bisiklet turu 
tecrübem oldu. Ancak 1,5 yıl gibi bir süre 
ara vermek durumunda kaldım. Mustafa 
Kemal KARA ve Züleyha DİKBAŞ’ın 
keşfettikleri güzellikleri paylaşıyor 

NE DEDİLER?NE DEDİLER?
NE DEDİLER?

Herkese merhaba. Ben Züleyha DİKBAŞ. 
Bu iki gün benim için çok özel ve güzel 
geçti. Öncelikle geçen yıl yapılan rotanın, 
dostlarımızla birlikte tekrar yapılması, 
anılarımın tekrar canlanması ve üzerlerine 

yenilerinin eklenmesinin tadı bambaşka. 
Bisiklet sürmeye aşığım, bunu dostlarla yapınca 
tadı ikiye katlanıyor. O yüzden, gelen herkese, 
cesaret eden yeni kullanıcılara, aramızda 
olan, olmayı tercih eden tüm arkadaşlara 
teşekkür ediyorum. Ayrıca, Bike Pedia olarak 
bu bisiklet etkinliğini organize etmiş olmamız 
ve Bisan firmasının çok büyük desteğinin 
olması, bu turu benim için daha da özel kılıyor. 
Herkese teşekkür ediyorum. Ben çok eğlendim. 
Bir sürü yeni anım oldu. Umarım seneye 
gelenekselleştirip, farklılaştırarak yeni bir tur 
organize ederiz. Bir başka turda görüşmek 
üzere.

Ben Eray DEDİK. İzmir’de kendi çapımda 
ya da arkadaşlarımla bisiklet sürüyorum. 
Ancak ilk kez böyle profesyonel bir ekiple 
birlikte bisiklet sürüşüne tanık oldum. 
Siz bisiklet sürerken çok özendim, keşke 
ben de aralarında olsaydım dedim, her 
ne kadar arabada zaman zaman uyumuş 
olsam da... Ama bisikletten daha hızlı 
koştuğuma tanık olduğunuz anlar da oldu. 

Çekim yapmadığımız bir zamanda, sizlerle 
bisiklet sürmeyi çok isterim. Sizinle tanıştığıma 
çok memnun oldum. Güzel vakit geçirdim, 
tekrar görüşmek üzere.

Herkese merhaba. Ben Derim TOKATLI. 
Yıllardır prodüksiyon işleri yapıyorum, 
reklam işleri yapıyorum, TV programları 
çekiyorum. Bu benim çektiğim belki 9 
ya da 10. bisiklet etkinliğidir. Çok güzel 
bir ekip olduğunuz görülüyor. Çoğu 
ekipte bu birlik, beraberlik, arkadaşlık 
yakalanamıyor, kopukluklar oluyor. Siz 
çok başarılı, çok güzel bir ekipsiniz. Diğer 
organizasyonlarınızda da çekim yapmak 
isterim. Çok güzel fotoğraflar, videolar 
çektik. Bunlardan klipler oluşturularak, 

sosyal medya paylaşımları yapılacak. Her şey 
için teşekkürler. Gezmeye devam.

Merhaba. Ben Ufuk DEMİREL. 2013 yılında 
Hava Kuvvetleri’nden emekli oldum. 
31 yıl görev yaptım, 42 yıl da hizmet 
verdim. Emekli olduktan sonra ikinci 
baharımı yaşamaya başladım. Bisiklet 
ile tanışmam ikinci baharımın 5. yılında 
oldu. Geçen sene bu zamanlar bisiklet ile 
tanıştım. Yaklaşık 9 aydır da Bike İzmir 
ailesi ile bisiklete biniyorum. Bu süreç 
içerisinde, Bike İzmir ailesiyle çok güzel 
gezilere katıldım. Bu tur ikinci uzun turum 

oldu. Tura Şarkikaraağaç’tan başladık. Harika 
bir kahvaltı yaptıktan sonra Beyşehir gölü 
etrafında, Bisan’ın katkılarıyla çok keyifli, çok 
rahat bir tur gerçekleştirdik. Akşam Eğirdir göl 
bölgesine geçtik. Orası da bambaşka güzeldi. 
Benim için en güzel kısım Eğirdir göl bölgesiydi. 
Harika bir manzarası vardı. Daha sonra Zindan 
Mağarası’nı ziyaret ettik. Hayatımda gördüğüm 
en güzel turlardan bir tanesi Zindan Mağarası 
turuydu. Kayaların şekilleri, akan suyun neden 
olduğu sarkıtlar, çok ilginç görüntülerdi. 

İkinci gün Kovada gölü etrafında bisiklete 
bindik. Turlara katıldıkça, deneyimlerimiz, 

performansımız, grup sürüşü 
tecrübemiz artıyor.  Bu tura katkısı 
olan başta Mustafa Kemal KARA’ya 
olmak üzere, emeği geçen artçımız 
Züleyha DİKBAŞ’a ve fotoğrafçımız 
Tanju TAŞÇILAR’a çok teşekkür 
ediyorum. Onların emeği ve katkıları 
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olmaları ve benim de bu paylaşımdan payıma 
düşeni alabiliyor olmamdan dolayı kendimi 
çok şanslı hissediyorum, her ikisi de çok 
değerliler. Paylaşımlarından ve çabalarından 
dolayı çok teşekkür ediyorum. Tur boyunca 
farklı bisikletler deneme imkânı buldum. İlk 
kez yol bisikleti denedim. İlk gün baya stres 
yaşadım; “Eyvah! frene basabilecek miyim, ya 
dengem bozulursa? …” diye. İkinci gün, bisiklete 
alıştıktan sonra çok keyif aldım. Döner dönmez 
bir yol bisikleti arayışına girip, “Burn” turları 
için antrenmanlara başlayacağım. Sağladığı 
bisiklet desteği ve lojistik destek için Bisan 
ekibine de teşekkür ederim. Güzergah harikaydı; 
gölün kenarında bisiklete binmek, doğayla iç 
içe olmak muhteşemdi. Selçuk abinin ’de dediği 
gibi beynimi dinlendirdim dönüyorum. Her şey 
için sonsuz teşekkürler. En kısa sürede bir başka 
turda görüşmek üzere. 

Merhaba. Ben Muammer KARA. Öncelikle, rota 
hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Daha 

önce gazetede, internette Eğirdir gölünü 
görüyordum ve dün akşama kadar da, 
hep gelmek istediğim yere geldiğimin 
farkında değildim. Sizlerle beraber olmak 
için geldim, gelmek istediğim yere gelmiş 
olduğumu dün akşam fark ettim. Tur rotası 
harikaydı. Bir kez daha gelmek istiyorum. 
Çok memnun kaldım. Bisan’ın neredeyse 
bütün bisikletlerini deneme fırsatı buldum. 
Tecrübem arttı. Bize bu fırsatı sunduğu için 
Bisan’a çok teşekkür ediyorum. Emekliyim, 
Bike İzmir ailesiyle 2 sene önce tanıştım. 
2 senedir düzenlenen her tura katılıyorum. 
Her tur birbirinden güzel oluyor. Emeği 

geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir başka 
turda görüşmek üzere.

Herkese merhaba. Ben Sertan TÜRKÖZÜ. 
Öncelikle mükemmel bir rotaydı, 
emeklerinize sağlık. İkinci konaklamalı 
turumdu. Böyle turları manzara turu olarak 
adlandırıyorum. Harika bir manzaraya 
karşı bisiklete binme şansımız oldu. Yeni 
arkadaşlarla da tanışma fırsatım oldu. 
Her şey çok güzeldi. 
Teşekkürler.

Merhaba. Ben 
Tanju TAŞÇILAR. 
Mustafa Kemal 

KARA’nın da belirttiği 
gibi uzun süre birlikte 
sürdük, birlikte 17.000 km 
civarında yol yapmışızdır, 
yapmaya da devam 
edeceğiz. Hepsi birbirinden 

keyifliydi. Bu tur da çok güzeldi. Mümkün 
olduğunca hepinizin resmini çekmeye çalıştım. 
Rotayı keşif turundan sonra incelemiştim. 
Çok güzel bir rotada bisiklete binme fırsatı 
yakaladık sayenizde. Tabi ki bu rotanın keşfi, bu 
turun organizasyonu Mustafa Kemal KARA’nın 
çok yoğun, detaylı çalışması sonucu ortaya 
çıktı. İlmek ilmek örülmüş bir tasarım gibi turun 
her aşaması organize edildi. Her şey için çok 
teşekkürler. 

Merhabalar. Ben Özkan BALABAN. 2 yılı biraz 
geçkin bir süredir Bike İzmir ailesiyle birlikte 
bisiklete biniyorum. Çok fazla tura katıldım, 
ancak ilk kez şehir dışına yapılan, yolun belirli 
bir bölümünün otobüsle seyahat edildiği 
bir tura katıldım. Tur ile ilgili söylenebilecek 

pek fazla şey olduğunu sanmıyorum. Her 
şey harikaydı. Beni en çok etkileyen 
göl oldu. İlk kez bir turda bisiklete 
binmenin önüne bir manzara geçti 
benim için. Umarım bir kere daha 
gelme fırsatım olur. Bike İzmir ve 
Bike Pedia ailesine her şey için çok 
teşekkürler. 

Herkese merhaba. Adım Sevcan 
ALPER. Yaklaşık 2 yıldır 
Bike İzmir ailesiyle birlikte 
bisiklete biniyorum, 4 yıldır 
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da bisiklet kullanıyorum. Çok güzel bir 
turdu. Organizasyon, rota, kaldığımız 
otel, Bisan’ın vermiş olduğu destek dört 
dörtlüktü. Özellikle Bisan’ın sağlamış 
olduğu lojistik destek çok önemliydi. 
Uzun yol ya da kısa yol da fark etmez, 
lojistik destek bisiklete binerken son 
derece önemlidir benim için. Bisan’a, 
Mustafa Kemal KARA’ya, Züleyha DİKBAŞ’a 
gerçekleştirdikleri organizasyondan dolayı 
çok teşekkür ediyorum. Aramızda yeni 
arkadaşlarımızda vardı. Onlarla tanıştığım 

için de çok mutlu oldum. Başka bir turda 
görüşmek üzere.
Merhaba. İsmim Özgür AYKOL. Basın 
mensubuyum. 2 seneden fazla zamandır da 
Bike İzmir ailesiyle bisiklete biniyorum. Bu 

tur, benim ilk uzun turumdu diyebilirim. 
Benim için farklı bir deneyim oldu. Rota 
çok güzeldi, çok beğendim. Herkese tura 
katıldığı için çok teşekkür ediyorum. 

Merhabalar. Ben Ediz AY. Benim için 
çok güzel bir tur oldu. Pek çok bisikleti 
deneme fırsatı buldum. İlk kez yol 
bisikleti kullanma imkânı buldum. 
Rotamız muhteşemdi. Beyşehir 

gölünün rengini asla unutamayacağım 
sanırım. Herkese bu tura katılım gösterdiği 
için teşekkür ederim. Tabi ki Mustafa 
Kemal KARA ve Züleyha DİKBAŞ’a da 
emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim.
Aynı şekilde Bisan ailesine de teşekkürler.
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Merhaba. İsmim Zeynep KAHRAMAN. 
Bisiklette çok yeniyim. Ekibin en arkasında 
bisiklete bindim. Bu turu tamamlamış 
olmam benim için bir mucizeydi. Rota 
harikaydı. Hepinizi tanıdığım için çok 
mutluyum. Her şey için teşekkür ediyorum.

Merhaba. Ben Burcu CAN. 4 yıldan 
beri bisiklete biniyorum. Erkek 
kardeşimin sayesinde bisiklete 
başladım. Bike İzmir’i yıllardır 
duyuyordum. Ancak hep kendi 
halimde bisiklete bindiğim için, bir 
grupla binemem diye düşünüyordum. 
Sonra bir gün bir şehir içi turuna 

katıldım ve grupla sürüşün de ne kadar 
keyifli, eğlenceli olduğunu gördüm. Çok güzel 
insanlarla tanıştım. Eğirdir turu, sanırım 
hayalimdeki turdu. Gölün kenarında doğayla 
baş başa bisiklete binmek harikaydı. Bu 
organizasyonu gerçekleştirdiği için Mustafa 
Kemal KARA’ya ve Züleyha DİKBAŞ’a çok 
teşekkür ediyorum.

Merhaba. Ben Tayyar UÇAR. Aslında 
tura gelemiyordum, son dakika gelmeyi 
başardım ve çok keyif aldım. Bike İzmir 
ailesiyle pedallamak zaten çok keyifli. 
Üzerine bir de gölün etrafında doğanın 
içinde bisiklete binmek bambaşka bir 
keyif verdi. Bisiklete binmek benim için 
bambaşka bir heyecan. Pedallayabildiğim 
sürece Bike İzmir ailesiyle birlikte yeni 
yerler keşfetmek, farklı rotalarda sürmek 
istiyorum. Her şey için çok teşekkürler.

Merhaba. Adım Murat KAHRAMAN. 
İzSu’da güvenlik olarak çalışıyorum. 
İlk görev yerimde aktif olarak turlara 
gelebiliyordum, ancak ikinci görev 
yerimde, vardiya değişikliği olduğundan 
dolayı eskisi kadar aktif katılım 
gösteremedim. Şu anda görev yerim tekrar 
değişti. Umarım bundan sonra daha aktif 
bir şekilde turlara katılabileceğim. Bisiklet 
sürmek, kendi gücümle bir noktadan 
başka bir noktaya ulaşmak bana çok büyük 
bir keyif veriyor. Böyle bir turu organize 
ettiğiniz için emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 
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Merhaba. İsmim Mustafa KARAKAŞLI. Bu 
benim 2. yatılı turum.  Züleyha ablanın da 
belirttiği gibi çok güzel anılar biriktirdik. 
Farklı bir deneyim yaşamış oldum. 
Mustafa Kemal KARA ve Züleyha DİKBAŞ’a 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum, bu turu 
düzenledikleri için.

Merhaba. Adım Yağız ATICI. Güzelyalı 
ortaokulunda okuyorum. Bu turdan çok 
memnun kaldım. Bisikletler çok güzeldi. Bir 
tanesinin benim olmasını çok isterdim. Rota 
harikaydı. Bir daha gelmek isterim. En çok 
Kovada gölü etrafındaki sürüşü sevdim.

Merhaba. Ben Dilek DEMİR, Yağız ATICI’nın 
annesiyim. Oğlum bisiklete binmeyi çok 
seviyor. Hep turlara katılmak istiyordu. 
Sonunda isteği gerçek oldu. Sizleri 
tanıdığımız için çok mutluyuz. İyi ki sizleri 
tanıdık, iyi ki bu tura geldik. Her şey için 
teşekkürler.

Merhaba. Adım Selçuk DONAT. Mustafa 
bu tura katılmamda çok etkili oldu. 
Son dakika karar verdim ve iyi ki de 
gelmişim. Yeni kişilerle tanıştım. Herkes 
çok keyifliydi. Mustafa ve Züleyha olduğu 
zaman, zaten her şey çok güzel oluyor. 
Rota mükemmeldi. Doğayı çok seviyorum, 
yeşil beni büyülüyor. Doğanın içinde 
bisiklete binmek apayrı bir keyifti. Bu tarz 
turlarda beynimi dinlendirip dönüyorum, 
çok iyi geliyor. Pedal çevirebildiğim sürece 
Bike İzmir ailesiyle pedallamak istiyorum. 

Her şey için teşekkürler.

Merhaba. Ben Demet YILDIZTEKİN. Nam-ı 
değer kurabiye canavarı. Hem yaparım, 
hem de yerim. İlk yokuşu tırmandığımda 
kendi kendime şunu söyledim; “Kendimi 
bu kadar yormak için üstüne neden para 
verdim, deli miyim ben!?” Ama iyi ki de 
vermişim, iyi ki de gelmişim. Çok mutlu 
bir şekilde evime dönüyorum. Burada 
kurduğum arkadaşlıklardan, dostluklardan, 
turu tamamlayabilmiş olmaktan dolayı 
çok mutluyum. İmkanlarım el verdikçe ve 
gücüm yettikçe, sizlerle bisiklete binmeye 
devam edeceğim. Her şey için teşekkür 
ederim. 

Merhabalar. Ben Sefa KUPLAY. Aranıza 
çok yeni katıldım. Bisikleti çocukken 
kullanıyordum. Ancak uzun mesafe olarak 
ilk etkinliğim. Çok güzel bir turdu. Doğa 
ile baş başaydım. Beyşehir gölünün 
mavisi, doğanın yeşili çok etkiledi. 
Ruhum dinlendi, şehrin stresinden kısa 

bir süre de olsa 
uzaklaşmış oldum. 
Çok teşekkür 
ediyorum, çok 
güzel bir etkinlikti. 
Fırsat buldukça 
turlara katılmaya 
çalışacağım.

Merhaba. İsmim Canan Müjgan ÇUFADAR. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde avukat 
olarak görev yapıyorum. 8 yaşından beri 
spor hayatıyla iç içeyim, profesyonel 
sporcuydum. Bu tura gelmeye de kas 
kütleme güvenerek karar verdim. İyi ki 

de gelmişim. Bisiklet konusunda çok fazla 
tecrübeli ve deneyimli değilim. Gözlemlerimi 
paylaşabilirim. Mustafa KARA ve Züleyha 
DİKBAŞ’ın özverisi, verdikleri destek taktire 
şayan. Arkadaş grubu çok güzel, çok güzel 
bir iletişim var. Bu tur sayesinde, bisiklette 
çok ciddi yol kat ettiğimi düşünüyorum. Vites 
kullanmasını öğrendim. Onun dışında da çok 
eğlendim. Umarım bundan sonra da turlara 
katılma fırsatı yakalarım. 

Merhaba. Ben Nezahat Özdemir. Yeni 
emekli oldum. 50 yaşıma yaklaşırken 
bisiklet sürmeyi öğrendim. Çocukken de 
bisikletim olmadı. BİSİM’lerde oğlumun 
desteği ile bisiklete binmeyi öğrendim. 
Çeşitli bisiklet turlarına, festivallere 
katılmıştım daha önce. Ancak bir yıl 
boyunca, iş yoğunluğum nedeniyle 
bisiklete ara vermek durumunda kaldım. 
O nedenle tur boyunca elektrikli bisiklete 
binmeyi tercih ettim. Bu turdan çok 
memnun kaldım. Yokuşlar çok yordu, ama 
akşam otele yerleştikten sonra yediğimiz 
harika akşam yemeği bütün yorgunluğumu 
unutturdu. Bisan bisikletleri çok güzeldi. 
Burada kurulan arkadaşlıklar, dostluklar çok 
güzeldi. Her şey için teşekkürler.
 

Merhaba. Adım Mustafa ALAGÖZ. Iğdır, Tuzluca 
ilçesinin Ermenistan sınırında öğretmenlik 

yapıyorum. Trekking ya da kamp 
organizasyonlarını takip ediyorum. 
Katılacağım organizasyon son dakika iptal 
olunca sizlerle gelmeyi tercih ettim. Zaten 
sürekli dağ bisikleti kullandığım için bu 
tarz etkinliklerde bisiklet sürmeyi tercih 
etmiyordum. Grup ile ilk kez bisiklete 
bindim. İyi ki de gelmişim. Ekip olarak 
harika bir topluluk, imkanım olursa sizlerle 
tekrar bisiklete binmek isterim. Çok güzel 
dostluklar, arkadaşlıklar kuruldu. Bu turu 
düzenlediği için Mustafa Kemal KARA’ya 
çok teşekkür ederim. b
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atıkların da yeniden kullanımı 
çok güçtür. Geçmişte karbon fiber 
elyafları işleme için çarşaftan 
kesilirken günümüzde teknolojinin 
ilerlemesi ile kullanılacak parça 
şeklinde örülerek hammadde 
zayiyatı azaltılmaya başlandı. Bu 
sayede karbon fiber maliyetleri 
aşağılara çekilmeye başlandı. 
Fakat karbon fiber tozu halen 
oldukça zararlı bir madde 
durumunda.

Karbon fiber eskiden 
baklava desenliydi. 
Boyasız bir karbon 
fiberi gördüğünüzde 
hemen tanıyabilirdiniz. Yeni parçaya göre 
örüm tekniği sayesinde çoğu karbon fiber 
parça ve kadronun üzerinde ancak leke 
şeklinde yığılmalar görülebiliyor. Bunun 
sebebi ise kadronun esnememesi gereken 
kısımlarında karbon fiberin daha yoğun 
olarak kullanılmasıdır. Aynı teknik alüminyum 
kadrolarda kademeli kalınlık olarak 
kullanılmaktadır. Kadroların birleşim yerleri gibi 
kısımlarda daha yüksek gerilimler olduğundan 
dolayı malzemenin et kalınlığı artmakta, aynı 
şekilde yükün az olduğu yerlerde et kalınlığı 
azalmaktadır. Kadronun üzerinde yazan “Double 
Butted” ya da “Tripple Butted” 
ibareleri az önce 

bahsettiğimiz cidar 
ölçülerinden kaç tane 

olduğunu gösterir. “Double 
Butted” yazanlarda iki farklı et 
kalınlığı kullanılırken “Tripple 

Butted” yazanlarda üç farklı et 
kalınlığı kullanılır.

Genel olarak doğru bilinen 
yanlışlardan birini de açıklığa 

kavuşturalım. “Karbon fiber 
kadrolar alüminyum kadrolardan 

hafiftir”. Bu bilgi her zaman geçerli 
değildir. Eş fiyata sahip iki kadro aynı 
ağırlıkta olabilir. Bir parçanın karbon 

fiber olması her zaman hafif olması 
anlamına gelmez. Karbon fiber genelde 

yüksek güç taşıma ve sağlamlık yeteneği 
için tercih edilir. Yani her zaman “karbon fiber 
olan daha iyidir” söyleyişi doğru olmayabilir. 
Hatta güncel karbon fiber bisikletlerde 
tamamı boyalı modeller az görülür ve oldukça 
pahalılardır. Bunun sebebi boyanın parçaları 
ağırlaştırmasıdır. Kaliteli bir boya ve kaliteli 
bir karbon fiber parçanın maliyeti ise halen 
oldukça yüksektir.

Gidon, gidon boynu, sele ve sele borusu gibi 
parçalarda karbon fiber kullanımı tamamen 
kişisel tercihtir. Gidonda karbon fiber esnekliği 
çok düşürdüğü için sarsıntılı sürüşlerde tercih 
edilmez. Özellikle amortisöre sahip olmayan 
yol bisikletlerinde konfora önem veren 

Karbon fiber farklı gözükmesinin dışında 
performans odaklı bir teknoloji denebilir. Yüksek performans odaklı sürüşler için tercih edilmesini öneriyoruz. 

2000’li yıllar uçuk bisiklet 
teknolojilerinin dönemiydi. 
2010’lu yıllara geldiğimizde 

ise bu teknolojilerin ucuzladığına, 
alınabilecek seviyelere düştüğüne şahit 
olduk. 2020 yılına aylar kala karbon 
fiber ve alüminyum bisiklet parçalarının 
birbirlerine göre olan farklarını, 
zayıflıklarını ve güçlü yanlarını size 
açıklamaya karar verdik.

Bisikletlerde kullanılan malzemeler içinde 
uzun yıllar boyunca metal alaşımları başı 
çekti. Sebebi basitti; insanoğlu metal 
işlemeye alışıktı ve ıskarta malzemeler eritilip 
yeniden kullanılabiliyordu. Fakat 80’li yılların 
sonuna doğru hatta tam olarak 1986’da 
karbon fiber gövdeye sahip bisikletler ortaya 
çıkmaya başladı. Tabi bu teknoloji uzay çağı 
ürünü olduğu için hiç ucuz değildi. Üretimi 
zahmetli olduğu gibi fiyatları da otomobilleri 
aratmıyordu. Ayrıca bulması da kolay değildi. 
90’larda karbon fiber üretimi yaygınlaşmaya 
başladı ama alüminyum işleme teknolojisi de 
yerinde saymıyordu. Yeni alaşımlar ve farklı 
dipçikleme/dövme/kademeleme(butting) 
metodları daha hafif metal parçaların 

yapılmasına olanak tanıyordu.

Günümüze 
geldiğimizde çoğu 

büyük markanın 
hem alüminyum 
hem de karbon 
fiber modelleri 
ürün gamlarını 
süslüyor. 

Commencal gibi 
alüminyumdan 

şaşmayan markalar 
olduğu gibi Santa Cruz 

gibi karbon fiber ağırlıklı 
üretim yapan markalar da 

mevcut. Aynı zamanda Sram ve 
Shimano gibi bisiklet parçası devleri 

de çoğu modelinde kompozitleri 
kullanıyor.

Peki karbon fiber ve alüminyumun 
birbirlerine göre üstün oldukları 
noktalar neler?

Alüminyum parçaların gerek talaşlı 
üretiminde gerekse döküm tekniği ile 

üretiminde insan hayatını tehlikeye atan 
atıklar ortaya çıkmaz. Bu yüzden tesis kurulum 
ve atık bertaraf maliyeti düşüktür. 
Dolayısı ile alüminyum parçaların 
son kullanıcıya olan mali yükü de 
görece düşüktür. Karbon fiber üretiminde 
ise alüminyumun tam tersine insan sağlığına 
zararlı atıklar ortaya çıkar. Karbon 
fiber parça üretiminde 
ortaya çıkan toz 
akciğerlere birinci 
elden zarar verir. Bu 
yüzden tesislerde 
özel havalandırma 
ve filtre sistemleri 
kullanılır. Ayrıca 
ortaya çıkan 

YILLARIN ESKITEMEDIĞI SORUYU YANITLAMAYA VAR MISINIZ?

ALÜMINYUM MU 
KARBON FIBER MI

2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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sürücüler alüminyum gidonu tercih ederler. 
Sele ve sele borusu konusunda da aynı hususlar 
geçerlidir. Trek markasının bu konuda IsoSpeed 
adında bir çalışması mevcut. Seledeki titreşimi 
almak için kadro bağlantı noktasında elastomer 
ve mesnet gibi teknolojileri kullanarak 
parça malzemesinden bağımsız konfor 
hedeflenmektedir.

Tekerleklerde kullanılan karbon fiberde 
ağırlığın azaltılıp öteleme enerjisinin 
azaltılması hedeflenmektedir. Fakat 
unutulmamalıdır ki; burada da karbon fiberin 
esnemezliğinden ortaya çıkan konforsuzluk 
kendini gösterecektir. Frenleme konusunda 
da alüminyum denklerine göre zayıflıklar 
görülmektedir. Bu sorun disk frenler ile aşılmış 
durumdadır. Fakat fiyat konusu jant setlerinde 
halen uçurum seviyesindedir.

Peki bu malzemelerin türleri var mı? 
Alüminyumda farklı alaşımlar kullanılmaktadır. 
Genellikle 6000 ve 7000 serisi alaşımlar 
işleme şekline göre tercih edilir. Karbon 
fiberde ise T500’den T1200’lere kadar farklı 
yoğunlukta örümler mevcut. Sayı yükseldikçe 

esnemezlik artıyor. Pinarello F serisinde en 
yüksek yoğunluklar kullanılırken neredeyse 
aynı görüntüye sahip Gan serisinde daha 
düşük yoğunluklar kullanılmaktadır. Bu sayede 
performans odaklı olmayan sürücüler için daha 
konforlu bisikletler üretilmektedir.

Yazımızdan anlayacağınız üzere karbon fiber 
farklı gözükmesinin dışında performans odaklı 
bir teknoloji denebilir. Yüksek performans 
odaklı sürüşler için tercih edilmesini öneriyoruz. 
Fakat günümüzde alüminyum parçaların da 
azımsanamayacak kalitede olduklarını da 
unutmayın diyoruz. b
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Merhabalar, ben Cem Fidan. 24 yaşındayım, 
İzmirliyim. Yaklaşık 3 yıldır yol bisikleti 
kullanıcısıyım. Ege üniversitesi Rafineri ve 
Petrokimya bölümü mezunuyum.

n Kaç yıldır bisiklet kullanıyorsun?
Yaklaşık 15 yıldır bisiklet kullanıyorum. Fakat, 
3 yıldır yol bisikleti kullanıyorum. İlk bir yıl 
gezi amaçlı sürüşler yaptım. İki yıl performans 
sürüşleri yaptım. Bunların artıları eksileri oldu 
muhakkak benim için. 

n Kendini nasıl keşfettin?
Kendimi çok yetenekli bulmuyorum. Çok 
çalıştım, çok çabaladım ve onun karşılığını 
aldığımı düşünüyorum. Başlarda bisiklete çok 
da yatkın değildim. Daha sonrasında vücudumu 
terbiye ettim, ona göre davrandım. Yediğime 
içtiğime dikkat ettim ve bu seviyeye geldim. 

n Peki vücudun bu şekli alırken bir profesyonel 

destek aldın mı? Bir diyetisyenin var mı?
Bir diyetisyenim var, Demet Yiğit. Ona da 
selam göndermek isterim buradan. Türkiye 
atletizm federasyonunun diyetisyenliğini 
yapıyor. Kendisinin bana çok desteği oldu. 
Tabi ki, diyetisyen, antrenör desteği bir yere 
kadar, insanın kendisini bilmesi, ona göre 
davranması gerekiyor. Yorulduğunu bilmesi, 
inat edip yorulduğunu fark ettiğinde üstüne 
daha da verimsiz antrenmanlar yapmaması, 
beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. 
Diyetisyen bize göre diyet veriyor. Ancak 
belirli antremanlardan sonra, belirli bir 
şekilde beslenmek gerekiyor. Diyetisyenin de 
bunu sürekli takip etmesi mümkün olamıyor, 
kontrol altına alamıyor. Bu nedenle her sporcu 
kendisinin diyetisyeni olmalıdır.

n Antrenman programın nasıl?
Neredeyse haftanın her günü antrenman 
yapıyorum. Fakat bunların seviyeleri var. Çok 
yüksek stresli antrenmanlar var, düşük stresli 
antrenmanlar var. Düşük stresli antrenmanlarda 
dinlenirken, diğerlerinde yoruluyorsun. 
Antrenman yapmazsan performansın düşüyor. 
Antrenman yapma isteğin gidiyor.

n Şu anda hazırlandığın bir yarış var mı?
Şu anda özellikle hazırlandığım bir yarış 
yok. Bir sonraki sene yapılacak olan yarışlara 
odaklanmış durumdayım. Katılmak istediğim 
turlar var. Türkiye şampiyonası vardı. Ancak 
aksilikle sonuçlandı.

GENÇ 
YETENEK

Ege Üniversitesi  Rafineri 
ve Petrokimya Bölümü 
mezunu olan Cem Fidan genç 
yeteneklerimizden.  24 yaşında 
olan İzmir’li  sporcu 3 yıldır 
yol bisikleti kullanıcısı. Genç 
sporcunun en büyük hedefi 
uluslarası yarışlarda kürsü 
sahibi olmak.

2 Mustafa Kemal KARA

<<İÇİNDEKİLER
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n Daha önce yarıştığın yarışlarda derecelerin 
nelerdir?
Elit kategoride kürsülerim var. Şu ana kadar 
federasyon yarışında kürsü yapmadım. Hedefim 
federasyon yarışlarında derece sahibi olmak, 
daha üst düzey yarışlarda yarışmak, uluslararası 
turlarda dereceler elde etmek.

n Eğlence amaçlı bisiklet sürerken bir anda 
kendini yarış bisikleti ile yarışlarda buldun. Doğru 
değil mi?
Evet, kesinlikle.

n Eğlence amaçlı bisiklet sürerken bir anda 
kendinlerini yarış platformunda bulabilecek 
arkadaşlara önerilerin neler olur?
Öncelikle bisiklet ölçülerine dikkat etmeliler, 
kendilerine zarar verecek, sakatlayacak şekilde 
davranmamalılar. Kilitli pedala geçildiğinde 
ayarların doğru yapılmasına dikkat etmeliler. 
Aksi takdirde dizlerine büyük zararlar 
verebilirler. Özellikle derecesi 0 olan kallerde, 
dizlere verilen hasar çok daha büyük olabiliyor. 
Bisikleti daha kontrollü sürmeliler. İnişlerde 
kendilerini çok zorlamamalılar. Çok yüksek 
hızlara çıkıldığında, bisikletin yol tutuşunun az 
olması nedeniyle, çok büyük kazalar olabiliyor. 
Özellikle buna dikkat etmeliler. Ağırlıklı 
olarak kendilerini geliştirecek antrenmanlar 
yapmalılar. Geliştirici antrenmanlar yüksek 
hızda değil, düşük hızda gerçekleştiriliyor. Yokuş 
tırmanışları, rüzgara karşı düzyol intervalleri, 
geliştirici antrenmanlar olarak yapılabilir. 

Genellikle trafiğin az olduğu yerlerde 
antrenman yapmaya özen göstermelerini 
tavsiye ediyorum. Çünkü bisiklet yolları, yol 
bisikleti antrenmanı için ideal değil. 

Sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde 
bisiklet yolları yol bisikleti antremanları için 
uygun değil. Bisiklet yolu her tarzda bisiklet 
kullanıcısı için tasarlanmış yollardır. 10km 
hızla giden bir kişinin yanından, 50km hızla 
geçmek bir risk oluşturacaktır. Bunun için 
ana yolda veya trafiğin az olduğu bölgelerde 
antrenman yapmak çok daha güvenlidir. 
Örneğin ben Menemen’de yaşıyorum. 
Menemen-Manisa yolu antrenman yapmak 
için oldukça uygun bir güzergah. İniş kısmında 
zorluk yaşanmayacak, çukurları olmayan,tehlike  
oluşturmayan yokuşlarda antrenman yapmaya 
özen gösteriyorum. Bana en yakın Çukurköy 
var. Genelde yokuş antremanlarımı orada 
gerçekleştiriyorum. Olabildiğince risk seviyesi 
düşük, trafikten uzak bölgelerde antrenman 
yapmaya özen gösteriyorum. Maalesef trafikte 
araç sahipleri bisiklet ile ilgili, bisikletin trafikte 
olması ile ilgili yeterli bilgiye ve farkındalığa 
sahip değiller. Bu nedenle risk teşkil ediyorlar.

n Bisikletin trafikte fark edilmesi için bir önerin 
var mı?
Trafikte bisikletin fark edilmesi için, en büyük 
etken araç sahiplerinin, sürücülerin hatta 
yayaların bilgilendirilmesi. Belli bir yaştan 
sonra eğitim, bilgilendirme çok zor oluyor. 
Okullarda bilirkişiler tarafından, bisikletin 
trafikte olması ile ilgili eğitimlerin verilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Bir dönem trafikte 
elektronik tabelaların üzerine bisikletin trafikte 
olması ile ilgili bilgilendirici yazılar yazılmıştı. 
Bu yazıların trafikte bayağı etkili olduğunu 
fark ettim. Örneğin korna yerine frene basmaya 
başladılar. Fakat elektronik panolarda bulunan 
bilgilendirmeler azaldıkça, araç sahipleri tekrar 
farkındalıklarını yitirmeye başladılar.

n Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
Bike İzmir ve Bike Pedia ailesine teşekkür 
ediyorum. b

https://youtu.be/qJvwpRW9s9w
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doğrusu ne? Sadece yerçekimi 
kuvvetinin etkisi altında bulunan, 
ağırlıkları farklı da olsa, bisikletlerin 
yokuş aşağı inerken kazanacakları 
hız “kütlelerinden” bağımsızdır. Yani 
bu durumda hangisi hızlı iniyorsa 
bir başka nedene bakmak gerekir. 
Ağırlık burada etkin eleman 
değildir. 

Cisimlerin hareketi “dinamik” 
biliminin alanına girer. Bu 
alanda temel formüllerden biri 
olan F = m.a temel hareket 
formülü, 1642-1727 yılları 
arasında yaşamış olan 

Isaak Newton tarafından 
belirlenmiş ve ispatlanmıştır. 

Kafasına elma düşen bu 
bilgini hatırlarsınız. Bir ağacın 

altında oturup düşünürken, 
ağaçtan kafasına düşen elmanın 
yaptığı etkiyi değerlendiren 

Newton, yerçekimi kuvvetini 
düşünerek, hareketin bu temel 

kanununu formüle etmiştir. Bu 
formülde F kuvvet, m kütle ve a da 
ivmedir. Birazdan bunları herkesin 

anlayacağı şekilde açıklayacağız. 
Formülü biraz matematik yöntemi 

kullanarak a = F / m şeklinde 
düşünebiliriz. Peki bu ne anlama 

Şöyle biraz geri çekilip baktığımızda, bisiklete 
binmenin ne kadar garip bir şey 
olduğunu görebiliriz. Sadece hareket 
ederken dik durup kullanılabilen 
garip bir araç! Durduğunuzda 
düşersiniz... Bütün gariplikleri ile 
bisiklet bilimin ve doğal olarak 
onun temeli olan matematiğin 
de ilgi alanına girmiş. Fizik, 
mekanik, dinamik, statik, 
aerodinamik... pekçok 
bilimsel alanın konusu 
olmuştur. 
Sonraki 
sayılarımızda 
farklı konuları da 

ele alacağız. Ancak bu sayının 
konusu biraz da ilginç olan 

“tartışmalı” bir sorunun doğru 
cevabını aramak olacak. 

Hayatın birçok alanında 
olduğu gibi bisiklet 

dünyasında da “doğru 
bilinen yanlışlar” 
bulunmakta. “Ağır 
bir bisiklet hafif 
olandan daha hızlı 
yokuş iner” düşüncesi 

de bunlardan birisi. 
Baştan belirtelim bu 

yanlış! Evet... hemen 
itirazlar geliyor. Peki, 

Hayatın birçok alanında olduğu gibi bisiklet dünyasında da “doğru bilinen yanlışlar” bulunmakta. “Ağır bir bisiklet hafif olandan daha hızlı yokuş iner” düşüncesi de bunlardan birisi. Baştan belirtelim bu yanlış! 

AĞIR BISIKLET 
HAFIF BISIKLETTEN

BISIKLETIN MATEMATIĞI

DAHA HIZLI INER MI?

2 Tanju TAŞÇILAR
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geliyor? Kütlesi m olan bir cisme F kuvveti 
uygulandığında bu cisim a ivmesi ile hız 
kazanır. 

Aslında hikayemiz Newton’dan bin yıl kadar 
önceye kadar gidiyor. MÖ 4. yüzyılda, MÖ 384-
322 yılları arasında yaşamış olan ünlü “düşünür” 
Aristo, düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş ve aynı 
anda bırakılan tüy ve demirden tüyün daha 
geç yere düşmesini “izleyerek” karar vermiş ve 
“hafif maddeler daha geç düşerler” demiş. Ancak 
Aristo, o zamanın yetersiz bilgisi ve yetersiz 
deney yaklaşımı nedeniyle “dardeneycilik” 
yaparak doğru bir sonuca ulaşamamış. 

Aristo’dan bin yıl, bizden de dörtyüz yıl önce 
yaşamış olan Newton ise hareketin temel 
kanununun formülünü doğru olarak 
bulmuş. Bugün de bu formül 
Newton’un 2. Kanunu olarak hala 
kullanılmaktadır. 1. ve 3. kanunları 
da aslında bu 2. kanunun özel 
durumlarına karşılık gelmektedir. 

Yukarıda “yerçekimi kuvveti”nden bahsettik. 
Yerçekimi kütlelerin birbirine uyguladığı kütle 
çekiminin, dünyanın veya benzeri gezegen-uydu 
gibi uzay kütlelerinin “kütle çekimi”nin adıdır. 
Hani bazıları “ayda yerçekimi yoktur” derler ya... 
İşte onlar da yanılıyorlar. Ay’da hem dünyanın 
çekim kuvvetinin hem de Ay’ın kendi çekim 
kuvvetinin etkisi vardır.  Kütle cisimlerin atom 
ya da molekül özelliğine ve miktarına bağlı 
olan bir ölçüdür. Bu değer uzayın her 
yerinde aynıdır. Ağırlık ise kütle çekim 

kuvveti ile kütlenin miktarına 
bağlı olan bir ölçüdür. Herkesin 
anlayabilmesi için burada, kütle 
şu eski tip terazilerde yapılan 
ve önceden ayarlanmış gram 
ve kilogram karşılıkları ile 
denge sağlanarak ölçülen 
değer, ağırlık ise yaylı terazide 
ölçülen değer diyebiliriz. 

Hız cisimlerin birim zamanda 
yaptıkları yer değiştirmesine 
verilen isimdir. İvme ise 
hızın birim zamanda 
değişimidir. Benzetme 
yaparsak hız fiyat, ivme de 
enflasyon olabilir... 

Uzayda üzerine hiçbir kuvvet etki etmeyen 
cisimler iki durumda olabilirler. Eğer 
duruyorlarsa, durmaya devam ederler. Eğer belli 
bir hızla hareket ediyorlarsa aynı hızda hareket 
etmeye devam ederler. Yani hız değişimleri 
olmaz ve ivmeleri 0(sıfır)’dır. 

Yerçekimi kuvveti incelenmiş ve “ekvatorda” 
9.8 m/s² olarak bir ivmeye yolaçtığı 
hesaplanmıştır. Bunun anlamı düşen cisimlerin 
ekvatorda her saniyede hızlarının öncekinin 
9.8 katı artacağıdır. Ekvatorda diyoruz, çünkü 
dünyamız tam küre değil kutuplarından basık 
bir şekildedir. Ekvatorda dünyanın ağırlık 
merkezine uzaklık kutuplardakinden daha 
çoktur. Kütle sabit olduğu için de ağırlık 
merkezine yaklaştıkça bu ivme artacaktır. 
Ama bizim için dünyanın boyutları gözönüne 
alındığında ilgilendiğimiz mesafenin çok küçük 
olmasından dolayı tüm dünyanın yüzeyinde 
bu sabiti kullanmanın çok büyük bir farkı 
olmayacaktır.  

Şimdi belirli tanımları yaptığımıza göre 
konumuza biraz daha “yaklaşalım”. Bir 

cismi bıraktığımızda yere yerçekimi 
ivmesi ile hız kazanarak düşer dedik. 
İki cismi aynı zamanda bırakırsak 
ne olur? Eğer iki cisim birbiri 

ile aynı ise zaten herkesin 
düşünebileceği gibi her iki 
cisim de aynı zamanda düşer. 

Newton’un 2. kanununun bir 
cismin hızının değişebilmesi 

için ona bir kuvvet uygulanması 
gerektiği sonucunu verdiğini 
öğrenmiştik. Buradaki kuvvet 

“yerçekimi kuvvetidir”. Bunu 
unutmayalım!

Düşen bir cisme hangi kuvvetler etki 
edebilir? Öncelikle yerçekimi kuvveti 

onu aşağıya doğru, aslında dünyanın 
merkezine doğru çekecektir. “Aşağı” 

doğru olması biz izleyenlerin göreceli 
çıkarımıdır. Başka hangi kuvvetler 

etkileyebilir? Havanın sürtünme kuvveti. 
Bu kuvvet cismin hareket yönünün tersine 
yani dünyadan uzaklaşacak yönde etki eder. 
Etkisi ise cismin dünyaya doğru hareketini 
yavaşlatmaktır. İşte aslında Aristo’nun düşünüp 
düşünüp yanlış karar almasının nedeni havanın 
sürtünme kuvvetini bilmemesindendi. Tüye 
hava sürtünmesi çok fazla etki eder. Ancak 
aynı ağırlıktaki bir parça metal küre şeklinde 
ise havanın sürtünmesinden tüyden çok 
çok daha az etkilenecek ve aynı zamanda 
bırakıldıklarında Aristo gibi düşünenleri 
aldatacaktır. 

Newton’un F = m.a formülünü sadece yerçekimi 
kuvveti etki eden bir ortamdaki cisimlere 
uyguladığımızı düşündüğümüzde, mesela 
havası boşaltılmış bir ortamda bu deney 
yapıldığında sonucu daha iyi anlayabiliriz. Böyle 
bir ortamda bir tüy de, kocaman bir buzdolabı 
da aynı zamanda düşecektir. 
Formülde yerçekimi kuvvetini yerine koyarak 
sonuca bir bakalım.
“g”, yerçekimi ivmesi olarak 9.8 m/s² 
değerindedir. a = F / m formülünde yerçekimi 
kuvvetini F = m.g olarak yazıp yerine koyarsak 
formülümüz a = (m.g)/m olur. Biraz matematik 
bilgisi ile burada m’lerin bölünmenin üst 
ve altında olmasından dolayı birbirini 
“götürdüğü”nü düşündüğümüzde, sonuçta m’ler 

Aristo’nun düşünüp düşünüp yanlış karar almasının nedeni havanın sürtünme kuvvetini bilmemesindendi. Tüye hava sürtünmesi çok fazla etki eder. 
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gider ve formül a = g olur. Zaten bu da düşen 
bir cisme etkiyen ivmenin yerçekimi ivmesi 
olduğunu göstermektedir. 

Burada çok basit bir işlem yaptık ve sadece 
yerçekimi kuvvetini hesaplayıp yerine koyduk. 
Ancak sonuçta ilk bakışta görülmese de 
çok önemli bir şey ortaya çıktı; formülde m, 
yani kütle etkisiz eleman haline geldi ve 
yerçekiminin “kütleleri ne olursa olsun bütün 
cisimlere aynı ivmeyi kazandırdığı” ortaya çıktı. 
Aristo’nun düşünüp düşünüp “bulduğu”nun 
tersine yere düşen cisimlerin hızları 
kütlelerinden bağımsızdır. Eğer iki farklı ağırlıklı 
bisikleti aşağı bıraksaydık aynı zamanda yere 
düşeceklerdi.

İyi de, biz “düşerek” bisiklet sürmüyoruz 
ki! diyorsunuz... değil mi? Doğru. O zaman 
konumuz çok “sevilen” havuz problemleri gibi 
eğik düzlem problemlerine girerek devam 
edecek. Bir yokuş inerken bisikletimiz dünya 
yüzeyine “eğik” duran bir düzlemde hareket 

eder. Bu düzlem ile dünya yüzeyi arasındaki açı 
ne kadar büyük olursa yokuşumuz da o kadar 
dik olur. Az önce incelediğimiz “düşme” hareketi, 
eğik düzlemin çok özel bir durumu olan 90 
derece eğimli yüzey “üzerindeki” hareket idi. 

Eğik düzlemdeki incelememizde bize açıların 
matematiği olan “trigonometri” biraz yardımcı 
olacak. Şimdi biraz tahta başına geçip 
“sistemimizi” inceleyelim. Merak etmeyin 
bizden “akıllı” tahta değil, bildiğimiz yeşil tahta 
kullanacağız... 

Kuvvetin bir yönü ve şiddeti olduğunu 
belirterek başlayalım. Yerçekimi kuvveti cismin 
ya da burada bisiklet ve bisikletlimizin ağırlık 
merkezinden dünyanın ağırlık merkezine 
doğrudur ve yukarıda belirttiğimiz gibi F 
= m.g şeklindedir. Bisiklet ve bisikletlimiz 
yokuşta yani eğik bir düzlemde bulunduğu 
için bu yerçekimi kuvvetini bisikletimizi “yokuş 
aşağı çeken” ve “yokuş yüzeyine bastıran” iki 
bileşene ayırabiliriz. Yokuşumuzun açısını A ile 

isimlendirirsek, yerçekimi kuvvetinin 
bisikleti yokuş aşağı çektiği kuvveti 
F.sin(A) olacaktır. Yüzeye bastıran 
kuvvet ise F.cos(A)’dır. 

Birazcık bilgi verirsek, sin(0) = 0 
ve cos(0) = 1’dir. Yokuş yüzeyimiz 
tamamen yere paralelse, yani yokuş 
yok ise açı “0” olur ve bisikletimizi 
aşağı çeken, daha doğrusu ileri 
gitmesini sağlayan, kuvvet de 
F.sin(0)’dan “0” olacaktır. Düz, 
yokuşsuz bir yolda yerçekiminin 
bize bir yararı yoktur. Ancak 
F.cos(0) ile belirlenen yere 
bastıran kuvvet cos(0)=1 
olduğu için F kuvvetine tamamen 
eşit olacak yani kuvvetin tümü cismin “ağırlığı” 
kadar olacaktır. 

Matematiğe yabancı olanların kafalarını fazla 
karıştırmamak için önce sadece yerçekimi 
kuvvetinin “aşağı çeken/ileri götüren” 
bileşeninin olduğunu  varsayarak açıklamaya 
devam edeceğiz. Aynı düşme durumunda 
olduğu gibi burada da yerçekimi kuvvetini a = F 
/ m formülünde yerine koyarsak, 

F = m.g.sin(a) 

etkin kuvvet olduğu için 

a = (m.g.sin(A))/m 

eşitliğini buluruz. 

Önceki durumda olduğu gibi m, yani kütle hem 
bölen hem de bölümde olduğunda birbirlerini 
götürürler. Sonuçta 

a = g.sin(A) 

denklemi ile karşı karşıya kalırız. 

“m” nerede? Yok! Yine hareket cismin 
kütlesinden bağımsız olarak formüle edildi. 
“g” biliniyor 9.8, A açısı biliniyor, sonuçta a 

ivmesi sadece A açısına 
yani yokuşun açısına 
bağlı olarak yerçekimi 

kuvvetinin düşmeye göre 
bir kısmı ile oluşmakta. 
“sinüs”-sin(A) fonksiyonunun 

getirdiği sonuç olarak açı 
arttıkça artan bir değer 

elde edilmekte ve mantıken 
düşündüğümüzde varacağımız 
sonuç olan yokuş dikleştikçe 

bisikletin hızlanmasının artması 
ile karşılaşılmakta. Açının 90 

derece olduğu “özel” durumda ise 
sin(90) = 1 olduğundan düşmedeki 

durumun aynısını yani a = g 
değerini buluruz. 

Yani neymiş? Yokuş aşağı inen iki veya daha 
fazla bisiklet ve bisikletli -başka bir kuvvet etki 
etmediğinde- “kütlelerinden bağımsız olarak” 
aynı zamanda inerlermiş! Yani ağır olan daha 
hızlı inmezmiş! Şimdi buna “ben denedim ağır 
olan hızlı indi”, “Sagan bile yokuş inerken hızlı 
gitmek için yanına iki suluk daha aldı”, “ama ağır 
olanın daha hızlı inmesi lazım”(hala hiçbir şey 
anlamamış) diyenler çıkabilir. Yukarıdaki yazıyı 
anlayıncaya kadar yeniden okusunlar! Önce 
farklı düşünüp şimdi anlamış olanlar, üzülmeyin 
aslında yanlız değilsiniz. Hatta konu açıldığında 
pekçok kişi gibi birkaç mühendis arkadaşım da 
yanlış düşünüyordu. Biri hariç doğruyu görüp 
kabul ettiler. Kalan arkadaşın yazıyı okuduktan 
sonra ne diyeceğini merak ediyorum. 

Anlatılanları anlayıp da hala okumaya devam 
edenler için işi biraz daha ileriye götürelim. 
Bisiklet veya benzeri tekerlekli araçlar eğik 
düzlemden-yokuştan inerken yuvarlanma 
sürtünmesi ile karşılaşırlar. Elbette buna   
araçların kendi çalışmaları sırasında maruz 
kaldıkları çok farklı pekçok sürtünmeyi de 
ekleyebiliriz. Bütün bu sürtünme kuvvetleri 
cismin hareket yönünün tersine yani (-)-negatif 
etki gösterirler ve cismi yavaşlatmaya 
yönelik kuvvet oluştururlar. Tekerleklerin 
yuvarlanmasından kaynaklanan sürtünme 

Eğer, ağır veya hafif, yan yana inen iki bisikletli farklı hızlarda iniyorlarsa hız farkının bunun dışındaki etkenlerde aranması gerektiğini bilmek gerekir. 
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kuvveti “k” ile belirtilen 
bir sabit katsayıya sahip olur. Bu 
değer pekçok parametreye bağlı olarak 
deneysel yolla bulunabilecek bir değerdir ve 
her cisim ve  yüzey için farklıdır. 

Formülümüzde sürtünme kuvvetini de dikkate 
alırsak aşağıdaki sonuca varırız.

a = ( m.g.sin(A) - k.m.g.cos(A) ) / m

biraz üzerinde çalışırsak

a = ( m.g ( sin(A) - k.cos(A) ) ) / m

yine m’ler gider

a = g ( sin(A) - k.cos(A) )

kalır. Sonuç yine “m”den yani kütleden 
bağımsızdır. 

Son 
olarak 
gerçek bir ortamda 
yokuş aşağı inen bisiklet ve bisikletliye etki 
eden çok sayıda sürtünme kuvvetinden yeniden 
bahsedelim. Eğer, ağır veya hafif, yan yana inen 
iki bisikletli farklı hızlarda iniyorlarsa bu sonuca 
yokuşun eğimi dolayısıyla etki eden yerçekimi 
kuvvetinin kütlesinden bağımsız olarak 
etki ettiğini ve hız farkının bunun dışındaki 
etkenlerde aranması gerektiğini bilmek gerekir. 

Yazımızın amacı ilginç bir soruya cevap 
bulmaktı. Bunun için herkesin anlayabileceği 
basit matematiksel işlemler kullandık. 
Sonuçta ağır bisikletlinin ağırlığı nedeniyle 
daha hızlı inmeyeceğini gösterebildik. Atom 
fiziği kullanmadık, bilmemkaçıncı dereceden 
denklemler kullanmadık, sorunu basitçe çözdük. 
Burada durumun bilimsel olarak açıklamasını 
yaptık. Bilime güvenin! b
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Bacaklarım ağrıdığında diyorum ki:  
Kapa çeneni bacak!  
Sana ne söylüyorsam onu yap!
Jens Voigt

µ   Tanju TAŞÇILAR
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Başkanı sayın Tunç Soyer ile beraber, 
bisikletli ulaşımın kolaylığı için, 
birçok paylaşımlı yol ve güvenli geçiş 
noktasının yapılacağını söyledi. Aynı 
zamanda yardıma muhtaç çocukların 
da bisikletle tanışabilmesi için, 
Bornova Belediyesi tarafından ilk 
etapta 200 adet bisiklet dağıtacağını 
ekip arkadaşlarına iletti. Yeni 
dönemde, bisiklet kenti olabilmek için, 
ilçe belediyelerinin de büyükşehir 
belediyesiyle beraber hareket etmesi 
oldukça önemli. 

Umarız ki, bu güzel müjdeli haberler 

bir an 
önce 
hayat bulur ve 
tüm bisikletli 
bireyler, güvenli 
bir şekilde, doğaya 
karbonmonoksit 
salgılamadan, 
ulaşımını 
bisikletle 
yapabilirler. b

İzmir’in en önemli ilçelerinden biridir 
Bornova. İzmir’e başka şehirlerden 
geldiğinizde sizi şehir merkezinde 

karşılayan ilk ilçedir. Gidersin, üniversiteliler 
unlu mamüllerde salçalı tostunu yersin, 
yanında çay ile ya da küçükparktaki kafelerde 
sohbete dalarsın. Ege Üniversitesi’nin 
kampüsünün de yer aldığı Bornova’da 
hareketli bir taşıt ve insan trafiği vardır. Bunun 
yanı sıra eski şehir planlamasıyla, birçok 
sanayi sitesi de bu ilçemizde yer almaktadır. 
Belki de en hareketli ilçelerden birisi olan 
Bornova’da bisikletli ulaşım sizce nasıldır? 
Eski yapılanma sebebiyle, planlanan tüm 
yollar ne yazık ki, bisikletli ulaşım düşünülerek 

yapılmamıştır. Bu sebeple Bornova’dan başka 
ilçe ve semtlere geçişlerde, bisikletli bireyler 
büyük zorluklar yaşamaktadır. 
Yeni yapılan yerel seçimler sonrası, Bornova 
belediye başkanı sayın Dr. Mustafa İduğ ile 
tanışmak istedik. Başkan ile hemen göze 
çarpan sportif karakteriyle, samimi ve sıcak 
tavrıyla sohbet etme şansını yakaladık. 
Tabi başkanı yakalamışken, bisikletliye 
bakışı ve Bornova’da bisikletli ulaşım için 
neler yapılabileceğini de konuşmadan 
edemedik. Özellikle Bornova’dan, Alsancak’a 
geçiş noktasındaki zorlukları dile getirdik. 
Sonrasında kendisinin verdiği müjde bizleri 
oldukça mutlu etti. İzmir Büyükşehir Belediye 

BORNOVA BİSİKLET ŞEHRİ OLACAK
2 Mustafa Kemal KARA

<<İÇİNDEKİLER

73bikepedia  •  AĞUSTOS ‘19  •  



74  •  bikepedia  •  AĞUSTOS ‘19 75bikepedia  •  AĞUSTOS ‘19  •  

süresince öğrendiği bilgileri günlük hayatta analiz 
edip kullanabilme yetilerinin gelişimine katkı 
sağlamaktadır. 

Otizmli bir birey zor durumda kaldığı zaman yardım 
isteme durumunu genellikle gerçekleştirmez. 
Özellikle grup sürüşlerinde, otizmli birey zor durumda 
kaldığı zaman doğru bir yönlendirme ile bireyin 
yardım isteme yetisinin gelişimine destek verilebilir. 
Sürüşlerin kademeli olarak arttırılmasıyla birlikte, 
otizmli bireylerin genel olarak yaşamakta olduğu 
konsantrasyon, uzun süre adapte olma sorunlarının 
gelişmesi için de etkili olunabilir. Otizmli bir 
birey sürüş halindeyken önündeki kişiye adapte 
olma durumunda kalacağından, her geçen gün 
günlük olaylarda maruz kaldığı durumlara da 

adapte olma süresi uzayacaktır. Bu 
da kişinin yaptığı eylemi anlayarak, 

daha bilinçli bir şekilde 
yapmasına destek 

verecektir. Çok 
daha ileriki 

süreçlerde ise 
otizmli kişinin içinde 

bulunduğu durumu 
analiz ederek, bilgi deposunda 

bulunan ilgili kuralla eşleştirmesi ve 
kuralı eyleme dökmesi özlemlenebilir. 
Örneğin; grup sürüşlerinde yolda 
karşılaşılan herhangi bir tehlike 
ile ilgili arkasından gelen 
kişiyi uyarması bir süre 
sonra kendiliğinden 
gerçekleşebilir.

n Peki otizmli bir bireyin 
gelişimine katkı sağlamak 
için neden bisikleti tercih 
etmeliyiz?

Öncelikle; otizmli bireylerin 
pek çoğunda görsel algı seviyesi 
çok yüksektir. Otizmli bireylerin pek 
çoğu kopyalayarak öğrenirler. Grup sürüşlerinde, 
birey başlangıçta öndeki sürücüyü kopyalayarak, 
toplum içinde sürmek için gerekli yetileri kısa sürede 
kazanacaktır. Kazanımın sonunda, süreç gelişim olarak 

devam eder. Bunun yanı sıra bisiklete binmeyi kim 
sevmez ki ve sevdiğimiz bir eylemi gerçekleştirerek bir 

şeyler öğrenmek hangi birimizin hoşuna 
gitmez?

Otizmli bireyler, yeni bir bilgi 
öğrenme aşamasında ya da 
bildikleri bir bilgiden daha 
zor bir bilgi ile karşılaşmaları 
durumunda zaman zaman 
direnç gösterebilirler. Ancak 

bisiklet kullanırken birey, 
mutluluk duyacağı ve daha 

sakin olacağı için, vereceğiniz 
yeni bilgilere, evde ders çalışma 

esnasında verdiği gibi; direnç göstermeyecek, 
karşılaştığı zor durumlarda da daha sakin 
tepkiler verebilecektir. 

Otizmli bireye sahip bir ailenin, en 
büyük sorunlarından birinin bireyin 
sosyalleşememesi olmasına rağmen; 

aileler otizmli bireyler ile dışarıda 
vakit geçirme konusunda çekinceler 

yaşayabilirler. Otizmli bir birey dışarıda olduğu, 
içimizde olduğu, hayata aktif şekilde katılım 

sağlayabilmesi için imkânlar yaratıldığı sürece hızlı 
gelişim gösterebilir. Bu nedenledir ki; çevrenizde 
otizmli bir birey tanıyorsanız ya da günün birinde 
tanışırsanız, bisikletle tanışmalarına vesile olmanızı 
dilerim. b

Merhaba. BikePedia ailesine yeni katılmış 
olmanın verdiği heyecanla, ilk yazımda 
mesleğimi ve hobimi birlikte ele almak 

istedim. Özel eğitim öğretmeniyim ve sizlerle bisiklete 
binmenin otizmli çocuklar üzerindeki pozitif etkilerini 
paylaşmak istiyorum.

Ama önce gelin otizmli bireylerde gözlemlenen 
genel sıkıntılara bir göz atalım. Otizmli bir bireyin 
yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi kilo problemidir. 
Bu problemin başlıca nedeni ise; otizmli bireylerde 
doygunluk hissinin çok düşük seviyelerde olmasıdır. 
Otizmli bir birey, öğününde gerektiği kadar besin 
almasına rağmen doyduğunu fark edemeyebilir ve 
daha fazla yemek isteyebilir. Gereğinden fazla besin 
tüketimi ise doğrudan kilo problemini açığa çıkartır. 
Kilo probleminin yanısıra otizmli bireylerde, öğrendiği 
bilgileri analiz ederek günlük hayatta kullanabilme, 
denge problemi, topluluk ile birlikte hareket etme, 
kurallara uyma, komut alma - uygulama ve yardım 
isteme, konsantrasyon - odaklanma durumları başlıca 
problemler arasındadır.

n Peki otizmli bir birey bisiklete 
binebilir mi? Bisiklete binmenin 
otizmli bir bireyin gelişimine katkısı 
ne olur?
Öncelikle otizm, otizmli bireyin 
bisiklete binmesine engel değildir. 
Bisiklete binmek, bilindiği üzere 
pek çok kas grubunu 
çalıştırdığı gibi, vücutta 
bir takım hormonların 
da salgılanmasına neden 
olur. Salgılanan hormonlar arasında 
otizmli bireyler için en değerli 
hormonun serotonin olduğunu 
düşünmekteyim. Serotonin 
hormonu, iştahımızı 
dengeler. Serotonin 
hormonunun 
yeterli 

salgılanması ile birlikte aşırı yeme isteğinde 
kesilmeler olduğu gözlemlenmiştir. Yukarıda, 
otizmli bireylerde çoğunlukla kilo probleminin baş 
gösterdiğinden, bu durumun ise doygunluk hissinin 
çok az olmasından kaynaklandığından bahsetmiştim. 
Yani, “bisiklete binmek = Serotonin salgısı = 
iştahta azalma”. Bununla birlikte tabii ki mutluluk 
hormonlarının salgılanması ile birlikte, bizlerde 
olduğu gibi, otizmli bireylerde de hissettikleri stres 
seviyesinde azalma, sakinleşme durumu olacaktır.

Bunun yanı sıra, iki teker üzerinde yol alabilmenin 
başlıca gerekçelerinden bir tanesi dengede 
durabilmektir. Bisiklete binmek otizmli bireylerin 
denge ile ilgili problemlerini doğrudan 
desteklemektedir. Grup sürüşlerinin etkisinin daha 
fazla olmasının yanı sıra, solo sürüşler de (otizmli bir 
birey güvenlik açısından her zaman bir kişinin gözetimi 
altında bisiklete binmelidir. Trafik içerisinde bisiklete 
binmemelidir ve kişinin ekipmanları tam olmalıdır.) 
kurallara uyma zorunluluğu; kuralları algılama, anlama 
ve yerine göre kullanabilme becerisiyle birlikte 

toplum içinde hareket etme, topluluk 
ile birlikte hareket etme, 

eğitim 

OTIZM VE BISIKLET

Otizmli bireyler de “camdan değil, candan yaşasınlar”2 Duygu BABAK

<<İÇİNDEKİLER
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İzmir’de çeşitli ulusal 
gazetelerin Ege ilavelerinde 
muhabirlik, istihbarat şefliği, 

haber müdürlüğü, köşe yazarlığı 
yapan gazeteci Ahmet Aydın 
Akansu, mesleğinin son 21 yılını 
çevre yazıları yazarak sürdürüyor. 
30 yıl önce bilim insanlarının 
dünyanın normalin üzerinde 
ısınmaya başlaması ile küresel 
ısınma (Global Warming) uyarıları 
yapmaya başlaması üzerine siyasi 

muhabirliği bırakıp 
çevre yazıları 
yazmaya 

başlamış.  
Akansu, Avrupa 

ülkelerinde 
çevre konusunda 
incelemelerde 

bulunup, 
edindiği bilgileri 

davet edildiği 
üniversiteler, orta 
öğretim okullarında 

gençlere anlatıyor 
ve doğa ile çevrenin 

“BISIKLET 
KULLANARAK 

KARBON 
AYAK IZINIZI 

AZALTIN”
insan üzerindeki faydalarını anlatan fotoğraf 
sergileri açıyor. Son yıllarda küresel ısınmanın 
nedenleri, zararları ve alınması gereken 
önlemler ile karbon ayak izini nasıl küçültülür 
konularını birinci planda tutan Akansu, 40 
yıldır bisiklet kullanan bir kişi. Pedalla Gezelim 
Görelim Bisiklet Kulübü olarak bu röportajı 
hazırladık.   

n Karbon ayak 
izinizi azaltın 
afişlerinizde günlük 
hayatta herkesin 
uygulayabileceği 
bilgiler yer alıyor. 
Özellikle toplu taşıma 
araçları veya bisiklet 
kullanın maddesi 
var. Bu konuyu biraz 
detaylandırır mısınız?
Öncelikle bisiklet kulübü 
kurup bisiklet kültürünü 
yaydığınız, doğaya, 
çevreye, kente ve insanlara 
önem verdiğiniz için sizi 
ve tüm arkadaşlarınızı 
kutluyorum. Bisikletin faydalarını anlatmadan 
önce bilmeyenler için küresel ısınmanın, yani 
dünyanın aşırı derece ısınmasının nedenlerine 
biraz değinmem gerekir. Dünya atmosferinde 

biriken karbondioksit, su buharı ve metan 
gazlarının neden olduğu sera etkisi sonucu 
yeryüzünde kara, deniz ve havada ölçülen 
sıcaklıkların artışına küresel ısınma deniyor. 
Bilim insanları küresel ısınmaya yüzde 99 
insanların neden olduğunu açıklıyor. Aşırı nüfus 
artışı, insanların doğal kaynakları sorumsuzca 

kullanması, önlemleri 
alınmayan sanayileşme, 
fosil yakıtların (kömür, 
petrol, havagazı) aşırı 
kullanılması bunlardan 
sadece bir kaçı. 

Birleşmiş Millet İklim 
Değişikliği Örgütü’nde 
görev alan 257 bilim 
insanı, 2018 yılı Ekim 
ayında açıkladığı 
raporunda küresel 
ısınmanın 
durdurulmaması 
halinde doğal 
felaketlerin daha 

çok yaşanacağına ve yüzbinlerce 
insanın hayatını kaybedeceğine dikkat çekiyor. 
Yani tüm devletlerin acilen karbon gazını 
azaltmaları gerekiyor. Burada devletlerin yanı 
sıra insanların da bireysel olarak karbon ayak 
izini azaltması gerekiyor.

“Çevre ve doğayı bozmadan korumak, bozulduktan sonra onarmaktan daha kolay ve az masraflıdır” 

Jean Jacques Rousseau

2 Özgür AYKOL

<<İÇİNDEKİLER
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n Afişlerinizde yeşil renkli bir ayak görüntüsü var. 
Nedir karbon ayak izi?
Her insanın yiyip içmekten, giyim, barınma, 
özel ihtiyaçlarına kadar dünyaya bir karbon 
gazı maliyeti var. Birkaç örnek vermek gerekirse 
bir çift deri ayakkabı için 8 bin litre su ve 
5 saat elektrik, pantolon için 200 litre su, 3 
saat elektrik, gömlek için 150 litre su, 2 saat 
elektrik, bir palto için 2 bin litre su, 4 saat 
elektrik tüketiliyor. Hala dünyada kömürle 
elektrik üreten 1200 santralden 8 milyar 
ton (8.000.000.000) karbon gazı atmosfere 
karışıyor. Küresel ısınmayı arttıran birinci etken 
karbonmonoksit gazıdır. Bu nedenle gereksiz 
tüketimden kaçının, gereksiz yanan elektrikleri 
söndürün uyarıları yapıyorum. Karbonmonoksit 
gazı en fazla kömür ve petrol ürünlerinde var. 
Bakın her aracın iki litre benzin yakması sonucu 
3 kilo karbon gazı havaya karışıyor. Bu ilk önce 
solunum yoluyla insanlara sonra hayvanlara 
ve bitkilere zarar veriyor. Türkiye’de yılda 32 
bin insan hava kirliliğinin yol açtığı akciğer 
rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. 
Düşünebiliyor musunuz İzmir’de bir milyon 300 
bin (1.300.000) kayıtlı araç var. Bunların üçte 
biri trafiğe çıkıp sadece 10 kilometre mesafe 
gitse havaya karışan karbon gazı oranını siz 
hesaplayın. Bu bakımdan sizler bisikleti teşvik 

ederek çok önemli bir sosyal sorumluluk 
üstleniyorsunuz?

n Ne zamandır bisiklet kullanıyorsunuz?
17 yaşımdan beri yani 40 yıldır. O 
yıllarda küresel ısınma, karbon ayak izi 
konuşulmuyordu. Dar gelirli bir ailenin 
çocuğu olduğum için otomobil alma şansımız 
yoktu, iyi ki de olmamış. Şu an da bile 925 
motor küçük bir otomobilim var. Şehir dışı 
olmadığı sürece kullanmıyorum. Yürümeyi ve 
bisiklet kullanmasını çok seviyorum. Hatta 
fotoğraflardan görüleceği üzere bisikletimle 
kentin yoğun olduğu yerlerde karbon ayak 
izinizi küçültün broşürleri dağıtıyorum. Avrupa 
ülkelerindeki gözlemlerimde bisiklet çok 
yaygın. Özellikle Hollanda Amsterdam şehrinde 
bir milyon adet bisiklet varmış. Hayran kaldım 
ve defalarca yazdım. Bisiklet kullanarak hem 
karbon ayak izimi küçültüyorum hem de sağlıklı 
kalmaya çalışıyorum.   

n Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Asıl ben teşekkür ederim. Okuyanlara dünyaca 
ünlü Cenevreli filozof ve yazar Jean Jacques 
Rousseau’nun sözü ile veda edeyim, “Çevre ve 
doğayı bozmadan korumak, bozulduktan sonra 
onarmaktan daha kolay ve az masraflıdır”. b

BISIKLET ÜZERINDE ILK 
YARDIM ÇANTASININ ÖNEMI

Bisiklet üzerindeyken her ne kadar güzel 
vakit geçirtse de bazen düşme, çarpma, 
çizik gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. 

Kişinin ufak bir dikkatsizliği, yol bozukluğu, 
aniden karşısına çıkan araç veya kişi gibi 
pek çok etmen bisiklet üzerinden 
düşmemize sebep olabilir. 
Bunun sonucunda 
eğer yaralanmanın 
ölçeği büyük ise sağlık 
kuruluşlarına(112) haber 
verilmelidir. Biz bu 
yazımızda daha çok ufak tefek yaralanmalar, 
çizikler gibi sorunlar ile karşılaşırsak 
yapabileceklerimizden bahsedeceğiz.

Bisiklet üzerinde her ne kadar ağırlık istemesek 
de bu tür durumlara karşın yanımızda ufak 
bir ilk yardım çantası 
taşımamızda çok 
büyük yarar olacaktır. 
Bu çantasının içerisine 
koyacağımız malzemeler temel 
düzeyde olduğundan dolayı 
basit yaralanmalara bir 
nebze olsun faydası 
olacaktır.
Eczanelerden, outdoor 
malzeme satan 
yerlerden, internet 
üzerinden satışı 
yapılan ve içerisinde 
gerekli malzemelerin 
bulunduğu 
çantalara kolaylıkla 
ulaşabilirsiniz. 
Eğer evinizde 
aşağıda sayacağım 
malzemelerden varsa 
kendinizde ufak bir ilk 

yardım çantası hazırlayabilirsiniz. 

İlk Yardım Çantasında  
Bulunması Gereken Malzemeler 

Aşağıdaki tabloda yer alan malzemeler 
genel olarak verilmiştir. Yapacağınız 

etkinliğin türüne  göre düdük, 
el feneri gibi malzemeler de 

ekleyebilirsiniz.
Bilgi kartında ad, 

soyad, kan grubu 
ve bir yakınınızın 
telefon numarası, 
varsa kullanılan 
ilaçlar veya alerjisi 
olunan ilaçlar 
belirtilmelidir. 

Herhangi bir 
rahatsızlığınız var ise 

bilgilerinin bu kartta 
bulunması faydalı olacaktır.

l Bilgi kartı - 1 Adet
l Büyük sargı bezi (10cm x 3-5cm) - 2 

Adet
l Steril hidrofil gazlı bez (10 x 

10cm 50’lik) -1 Kutu
l Üçgen sargı bezi - 3 Adet
l Hidrofil pamuk (70 gr) - 1 
Adet
l Flaster - 1 Adet
l Çengelli iğne - 10 Adet
l Makas - 1 Adet
l Elastik bandaj (6–8cm enli) 
- 1 Adet
l Yara bandı - 10 Adet
l Cımbız - 1 Adet
l Alüminyum yanık örtüsü - 1 
Adet b
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Merhaba. Bu sayımızda özel bir bisikletin 
incelemesine yer vermek istedik. 
Specialized, Bora Hans Gröhe 

takımında yarışan sporcusu Peter Sagan için 
ara ara özel seri üretimler yapıyor. İncelemesine 
yer vermek istediğimiz bisiklet, 2019 yılı için 
üretilmiş özel seri Tarmac SL6’lardan bir tanesi. 
Hemen teknik özellikler ile başlayalım.

Specialized’in ünlü Tarmac serisinin son 
iterasyonu olan SL6 modeli, Fact 9k karbon 
örümüne sahip. Bu sayede ne böbrek taşı 
döküyorsunuz ne de bisiklet altınızda esniyor, 
yani tam kararında. SL6 güncel ihtiyaçlar 
doğrultusunda disk frenli olarak tasarlanmış. 
Grup set Shimano Ultegra R8000 serisi tercih 

edilmiş. Bu arada frenlerin de hidrolik Ultegra 
R8000 olduğunu söylemeden geçmemek 
gerekir. Bazı markaların aktarma grubunu 
Shimano tercih edip frenlerde farklı markaları 
tercih ettiğine şahit oluyoruz. Yaptığı 
tercihten dolayı Specialized hanesine bir 
artı puanı uygun gördük. Jant seti DT Swiss 
R470 çemberler ve rulmanlı göbeklerden 
oluşuyor ve kadroya sokma miller vasıtası ile 
bağlanıyor. Önde 12x100 arkada ise 12x142 mil 
kullanılmış. Teller hakkında detaylı bir bilgi yok. 
Lastiklerde ise Specialized’in ünlü Turbo Pro 
700x26’ları kullanılmış. Orta göbekte press fit 
değil de BSA tercih edilmiş olması bakımlar için 
oldukça yerinde bir tercih. 
Aynakol 52-36, arka kasette ise 11-30 tercih 

edilmiş. Hem düzlükte hem de 
yokuşlarda sizi üzmeyecek iyi 
bir oran yakalanmış. Gidon ve 
gidon boynu alüminyum seçilmiş. 
“Karbon fiber mi alüminyum 
mu?” yazımızda bu iki parçanın 
malzeme seçiminin kişisel bir 
tercih olduğunu söylemiştik. Bu 
yüzden gidonunu ya da gidon 
boynunu karbon fiber kullanmak 
isteyen kullanıcıların bu parçaları 
satın almaları gerekecek.

Peter Sagan’ın eğlenceli kişiliğini gözünüzün önüne getirin. Ardından gözünüzde canlananın bir bisiklet olduğunu hayal edin.
2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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Peki Specialized Tarmac SL6 P/S 
sürerken nasıl hissettiriyor? Öncelikle 
Peter Sagan’ın eğlenceli kişiliğini 
gözünüzün önüne getirin. Ardından 
gözünüzde canlanan imgenin bir bisiklet 
olduğunu hayal edin. Sıkıcı siyah, mat 
yol bisikletlerini bırakın ve bu bisikletin 
can alıcı simli rengine dikkatinizi verin. 
Bisikletin genel karakteri çok canlı. Her 
an hızlanmaya hazır ve kıvrak. Testini 
yaptığımız bisikletin 52 cm kadro boyunda 
olmasının etkisi burada büyük. Fakat 
Specialized markasının büyük bedenlerde 
rijitliği hesaba katacağını tahmin 
edebiliyoruz. Bisiklette titreşim emilimi 
başarılı seviyede. Yukarıda bahsettiğimiz 
gibi Fact 9k örümün dışında yoldan 
gelen titreşimi aktarmayacak şekilde 
hesaplanarak tasarlanmış maşa ve arka 
direkler görevini başarıyla yerine getiriyor. 

Burada kısaca değinmemiz gereken başka 
bir nokta da; bacakların ince olması. 

İnce bacaklar aynı zamanda beraberinde 
frenlemede titreşimi de getiriyor. Sebebi 
ise güçlü hidrolik frenler ve sokma miller. 
Bu güçlü bağlantı sonucu kadronun 
titremek dışında çok seçeneği kalmıyor. 
Ayrıca uzun inişlerde ısınan fren balataları 
ve diskleri de uğultu yapıyor. Her güzelin 
bir kusuru vardır ya, Specialized Tarmac 
SL6 P/S‘ın da kusuru bu. Bunların dışında 
seçilen donanım ve parçaların uyumu 
üst seviyede. Bisikleti kullandığımız 
sürede fren ayarı, balata kayması hiç 
gerçekleşmedi. Özellikle güneşli günlerde 
yapılan sürüşlerde, bisikletin rengi gözleri 
üzerine toplamayı başardı.
Specialized Tarmac SL6 P/S’ın fiyatı şu 
anda Aktif Pedal’da 25.000TL civarında. 
Yazının başında Specialized Tarmac SL6 
P/S’ın özel olduğundan bahsetmiştik. 
Fiyatının bu donanım ve özellikteki 
bir bisiklet için normal olduğunu 
söyleyebiliriz. Bir sonraki incelememizde 
görüşmek üzere. b
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ile ölçülecek sürelere sahip olmaları 
da size yüksek kondüsyonun sebebini 
açıklıyor olmalıdır.

Parkurlar genellikle farklı teknik 
ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
tasarlanırlar. Başlangıç ve bitiş düzlükleri 
diğer dağ bisikleti disiplinlerine göre 
geniş tasarlanır. Bunun sebebi ise aynı 
klasmandaki tüm yarışçıların aynı anda 
yarışıyor olmalarıdır. Bu sayede çekişme 
her daim had safhada olur. İzlemesi 
oldukça keyifli olan bu disiplin ülkemizde 
de büyük organizasyonlarda kendine yer 
bulmaktadır. Sakarya’da inşa edilen bisiklet 
adasında önümüzdeki yıl uluslararası XC yarışı 
yapılacağını da belirtmek isteriz.

Şimdi de XC disiplininde kullanılan 
bisikletlerden bahsedelim. Yarışların uzun 
sürmesi ve yüksek efor gerektirmesi sebebiyle 
yüksek verime sahip bisikletler XC’nin temel 
ihtiyacını oluşturur. Bu yüzdendir ki uzun yıllar 
boyunca bisikletlerin yalnızca ön tarafında 
amortisör yer aldı. Son yıllarda parkur 

tasarımcılarının yükselen performanslara ve 
rekabet arayışına cevap olarak daha zor kısımlar 
yaratmaları bisikletlerin de evrimleşmesine 
sebep oldu. Sporcular parkurun zorluğuna 
göre çift süspansiyonlu modelleri de tercih 
ediyorlar. Ayrıca diğer dağ bisikleti branşlarında 
görmeye başladığımız teleskopik sele boruları 
XC disiplininde de kendine yer bulmaya 
başladı. Tabi bisikletler halen çok hafif olma 
özelliklerini koruyorlar. Genellikle 29” tercih 
edilen lastik ebatları kısa boylu sporcularda 
27.5” ile yer değiştirebiliyor. 

Bisikletlerin çoğu parçası karbon 
fiberden üretiliyor. Bu sayede hem 
hafif hem de rijit oluyorlar. Yüksek 
gerilimlere karşı esnemeden 
işlevlerini yerine getirebiliyorlar. 
Bazı sporcuların tekerleklerinde 
tubular lastik kullandığı bile 

görülüyor.

Son yıllarda Nino Schurter ve Julien Absalon’un 
çekişmesini izlesek de geçtiğimiz yıl Absalon’un 
emekli olması ve bu yıl gençlerin ciddi 
yükselişleri ile XC yarışları heyecanını koruyor. 
Başarılı yol yarışçıları yüksek kondisyonları 
sayesinde dağ bisikletine yatkınlıkları varsa 
XC disiplininde başarılı sonuçlar alabiliyorlar. 
Bunun son zamanlardaki en büyük örneği ise 
Mathieu van der Poel’dür. Peter Sagan’ın da 
2008 yılında junior klasmanda Val di Sole 
parkurunda Dünya Şampiyonluğu olduğunu da 
belirtelim. b

DISIPLINI

Bu sayımızda dağ bisikletinin en popüler dalı olan XC 
disiplinini masaya yatıracağız.

XC disiplininin popüler olmasının birkaç 
sebebi vardır. Bunlardan biri XC 
yapabilmek için ihtiyacınız olan 

bisikletin diğer branşlara göre daha 
basit ve ucuz olmasıdır. Fakat 

yanlış anlaşılma olmasın model 
ve teknoloji yükseldikçe XC 

bisikletlerin fiyatları uçuşa geçer. 
Sebebi ise bu bisikletlerin yüksek 

teknolojiyi olabilecek 
en hafif şekilde sunmak 

zorunda olmasıdır.

Olimpiyat seviyesinde bir 
branş olan XC çok yüksek 

seviyede kondüsyon ve teknik 
gerektirmesi ile aslında yapması 

oldukça zor bir disiplindir. 
Ayrıca müsabakaların da öyle 

dakikalarla değil de saatler 

Olimpiyat 
seviyesinde bir branş olan XC çok yüksek seviyede kondüsyon ve teknik gerektirmesi ile aslında 

yapması oldukça zor bir disiplindir. 
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Gironimo!: Riding the Very Terrible 1914 
Tour of Italy (Çok Zorlu 1914 İtalya 
Turu’nda Sürmek)/ Tim Moore 

Vitessiz, ahşap jantlı bisikleti 
ile yola çıkan Tim Moore, 
yanına sadece yol için harita 
ve gözlüğünü almıştır. Moore 
1914 yılında yapılmış olan 
zorlu İtalya Turu’nu o ambiansı 
yaşamak için tekrarlamaya karar 
verir. 1914 yılında yapılmış olan bu 
turun şartlarının zorluğunu, 81 
bisikletliden sadece 8 tanesinin 
bitişi görebilmesiyle daha net 

anlayabiliriz. Tim Moore turu tamamladıktan sonra 
ilham verici olan bu kitabı yazar.
 

The Hour / Michael Hutchinson

Kırılamayan bir rekoru anlatan bu kitap daha 
önceden yazılmış olan büyük başarılardan biraz 
daha farklı. 1960 yılında, o zamanın teknik ve 
donanımlarıyla kırılmış olan bu rekorun 2000’li 
yıllarda kırılmaya çalışılması ve bunda başarılı 
olamamalarını konu alan bu kitapta bisiklet 
dünyasının bu süreçte ne kadar değiştiğini ortaya 
koyuyor.

This Road I Ride / Juliana Buhring

Bisiklet yolculuğuna çıkmadan önce pek fazla 
tecrübesi olmayan Buhring, kendisini motive edecek 
bir kaynak bulmuştur. Katı dini inanç çervesinde 
yetiştirilen Buhring bu yaşantıdan kaçarak Uganda’ya 
gider. Orada okullara ve yetimhanelere tıbbi malzeme 
taşıyarak hayatına devam etmeye başlar ve o 
sırada ruh ikizi ile tanışır. Daha sonrasında 
sevgilisi bir timsah tarafından öldürülünce 
tekrardan hayatı alt üst olur. Fakat Buhring 
kendisine hedef koyarak dünyayı en hızlı 
dolaşan kadın olmak isdeği ile yola çıkar. 
Bu kitapta azim, macera, bisiklet ile ilgili 
konular ve  Juliana Buhring’in yolda yaşadığı 
hikayelere yer verilmiştir. b

Tom Simpson: Bird on the Wire 
(Teldeki Kuş) / Andy McGrath

Tom Simpson, Britanya bisikletinin pelotondaki en 
önemli isimlerinden biridir. 

Tour de France’ın 1967 yılındaki yarışta hayatına 
kaybederek efsane bir 
isim haline gelen Tom 
simpson; bazı isimlerin 
de idolü haline gelmiştir. 
Bu isimlerden bazıları 
Chris Boaardman, Mark 
Cavendish’tir. Simpson’ın 
hayatını konu alan bu 
kitapta çocukuğundan 

şampiyonluğuna uzanan fotograflar ve onu tanıyan 
kişilerin de anlatımıyla Simpson’un hayatı hakkında 

bilgilere sahip olacaksınız..

Bi Tur Versene / Aydan Çelik

Fransa Turu’nu destansı bir dille anlatan Çelik, kitabın 
içeriğinde mizah ve bilgiyi harmanlayarak okuyucusuna 

sunmakta. Kitap içerisinde “Bisiklet Manifestosu”, Aydan 
Çelik’in anlatımı ile bisikletin özgürlük, hayal gücü, 
rüya gibi olduğu şeklinde dile getirilmekte. Bu 
kitapta anekdotlara ve bisiklet ile ilgili parçalara denk 

geleceksiniz. Anlatımın edebi bir dille yapılması da 
okuyucuyu kendine çekiyor. 

BISIKLETI KONU 
ALAN KITAPLAR

2 Şafak ERGÜL

<<İÇİNDEKİLER
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Tarih Yer Kategori

10-11	Ağustos	19 Ahlat-Van Türkiye	Şampiyonası	Etaplı	Yıldızlar	PYY

7-11	Ağustos	19 Hollanda Avrupa	Yol	Şampiyonası

18	Ağustos	19 Denizli Çameli	Maraton	Cup-XCM

25	Ağustos	19 Karabük Yenice	MTB	Cup

23-25	Ağustos	19 Samsun Türkiye	Şampiyonası	3.	Etap	PYY

31	Ağustos	19 Rize 3.	Çayeli	Kriteryum	Yarışları

31	Ağustos-1	Eylül	 Eskişehir Türkiye	Şampiyonası	Etaplı	Yıldızlar	PYY

6	Eylül	19 Kayseri Grand	Prix	Velo&Mirada	Hotels

7-8	Eylül	19 Kayseri Tour	of	Central	Anatolia

7-8	Eylül	19 Konya Türkiye	MTB	Şampiyonası-XCM

7-8	Eylül	19 Bursa Türkiye	Şampiyonası	Etaplı	Yıldızlar	PYY

13	Eylül	19 Sakarya UCI	MTB	Maraton	Series-XCM

14-15	Eylül	19 İstanbul Ali	Hüryılmaz	Yol	Şampiyonası

15	Eylül	19 Sakarya Sakarya	BB	MTB	Cup-XCO

20	Eylül	19 Kayseri Grand	Prix	Erciyes

21	Eylül	19 Kayseri Tour	of	Kayseri

22	Eylül	19 Hakkari Hakkari	MTB	Cup

22-29	Eylül	19 İngiltere Dünya	Yol	Şampiyonası

27-29	Eylül	19 Konya Konya	Tour	of	Mevlana

29	Eylül	19 Yalova 5th	Yalova	Cross	Country	MTB	Race-XCO

4-5-6	Ekim	19 Türkiye	Şampiyonası	4.	Etap	Sezon	Kapanış	PYY

12	-13	Ekim	19 Hatay Türkiye	Şampiyonası	8.	Etap	PYY

12	Ekim	19 Edirne Fatih	Sultan	Mehmet	Edirne	Race

13	Ekim	19 Kırklareli fatih	Sultan	Mehmet	Kırklareli	Race

13	Ekim	19 Rize	 Rize	MTB	Cup

6	Ekim	19 Kocaeli İzmit	MTB	Cup-XCO

25-27	Ekim	19 Antalya Türkiye	Bisiklet	Şampiyonası	9.	Etap	Sezon	Kapanış	PYY

Kaynaklar
https://bisiklet.gov.tr/GaleriListesi/#
https://bisiklet.gov.tr/public/Web/dokuman/Faaliyet%20Program%C4%B1/2019%20Faaliyet%20Program%C4%B1%20v.10.1.pdf
www.yarisradyosu.com

Hazırlayan	 Şafak	Ergül

2019	Yılı	Yapılacak	Olan	Bisiklet	Yarışları

YARIŞ TAKVİMİ
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Yapılan sporun türü ne olursa olsun çoğu kişi spor 
yapıyorsa kesinlikle takviye alması gerektiğini 
düşünüyor. Ancak gerçekte durum tam olarak bu 

değil. Takviyelerin bilinçli bir şekilde kullanılması ve 
hangisinin ne amaçla, hangi dozlarda kullanıldığının 
bilinmesi, yeterli ve dengeli beslenme programı ile 
birleştirilmesi oldukça önemlidir. 

Bazı takviyeler:

GLUTAMİN: Vücutta en fazla bulunan amino 
asit olan glutamin, kas dokusunda, plazmada ve 
hemen hemen yenilen her hayvansal üründe bulunur. 
Dayanıklılık gerektiren sporları yapan kişiler için 
oldukça önemlidir. Sağlıklı bir 
iyileşme sürecini destekler. 
Ve bağışıklık sisteminde 
hücrelere güç sağlamak için 
kullanılır. Yapılan bir çalışmada, 
glutamin takviyesi almanın kas 
yorgunluğunu azalttığı ve spor 

sonrası dinlenme sürecini hızlandırdığı görülmüştür. 
Ancak mutlaka bir uzman kontrolünde kullanılmalıdır.

L-KARNİTİN: Vücudumuzdaki ana görevi 
mitokondriyal fonksiyon ve enerji 
üretimidir. Yeni araştırmalar, karnitinin 
kalp ve beyin hastalıkları da dahil olmak 
üzere çeşitli durumlar için kullanılabilecek 
farklı formlarının potansiyel faydalarını 
göstermektedir. L-karnitinin spor 
performansına etkileri ise biraz karışıktır. 
Bununla birlikte, bazı çalışmalar daha 
uzun kullanımının veya daha uzun süreli 
dozlarla ilişkili hafif yararları olduğunu 
belirtmektedir. L-karnitinin yararları dolaylıdır ve etki 
göstermesi uzun zamanlar alabilir. 

WHEY PROTEİN:  Sporcular için en popüler besin 
takviyeleri arasındadır.  Çalışma sonrası almak kas 
sentezini uyararak çalışma rutininizi bir sonraki 

düzeye taşıyabilir. Araştırmalar 
whey proteinin kas gelişimini 
maksimize edebildiğini ve 
kas kütlesini arttırarak beden 
kompozisyonunu iyileştirdiğini 
gösteriyorlar. 14 çalışmanın 
değerlendirildiği analizde, whey 
proteini kullanıp direnç egzersizleri 
yapmanın vücut ağırlığında ve beden yağlanmasında 
azalmaya sebep olduğu, kas dokusunda ise artış 
sağladığı görülmüştür.

KOLAJEN: Kemiklerde, kaslarda, bağlarda ve 
tendonlarda en yaygın bulunan proteindir. 

Ve yaş aldıkça vücudumuzdaki 
kolajen üretimi düşer. Bu da eklem 
ağrıları, cilt problemleri, daha yavaş 
iyileşme, toparlanma gibi sorunları 
ortaya çıkarır. Kolajen takviyesi almak 
yaşlanmanın doğal işaretleri ile 

savaşmakta iyi bir yoldur ve daha hızlı sonuç almak 
için bedeninizdeki kolajen düzeylerini yükseltecektir. 
Çalışmalar kolajenin eklem ağrılarını hafifletebildiğini 
ve kemik mineral yoğunluğunu arttırabildiğini 
göstermektedir. Bu durumsa bedeni güçlü tutarak spora 
bağlı hasarın önlenmesine yardımcı olmaktadır. Kolajen 
kullanımı ile kas kütlenizi, gücünüzü arttırabilir ve 
yağ kütlesini azaltarak vücut kompozisyonunu daha 
dengede tutabilirsiniz. Aynı zamanda araştırmalar 
kolajenin damar sertliğini azaltarak kalp sağlığına da 
olumlu etkilerinin olduğunu gösteriyor. Bu noktada 
önemli olan vücutta kullanılabilen kolajen formu ve 
markasının seçimi. 

KREATİN: Nitrojen bazlı bir bileşiktir. Yüksek 
yoğunluklu anaerobik egzersiz sırasında, 
kaslarda depolanan ATP, ADP’ye yıkılır. Bu 
süreçte kreatin fosfat ADP’ye fosfat grubunu 
vererek tekrar ATP sentezini sağlar. Bu yolla 
kreatin fosfat kas kütlesinin anaerobik egzersiz 
sırasında dayanıklılık ve güç kapasitesini 
arttırarak görev yapar. Baylor Üniversitesi 
kreatin desteği üzerine yapılan 500’den fazla 

çalışmayı incelenmiş ve %70’inde kreatinin 
performansı, dayanıklılığı ve iyileşme sürecini iyileştirici 
özellikleri ortaya çıkmıştır. Kreatin monohidrat, 
mikronize kreatin, tri-kreatin malat en iyi kreatin 
formlarıdır. Kreatinin kısa süre kullanımının herhangi 
bir yan etkisinin bulunmadığı bilinmektedir. Ancak uzun 
süre kullanımı üzerine de yeterli çalışma yoktur. 

MULTİVİTAMİN: Hangi sporu yaparsanız yapın, 
multivitaminler beslenme düzeninize ekleyebileceğiniz 
takviyelerindendir. Multivitaminler eksik alıyor 
olabileceğiniz bazı temel gıdaların boşluğunu 
doldurmanıza yardımcıdır. Ancak bu 
noktada da her zaman olduğu gibi 
önceliğimiz yeterli ve dengeli beslenme 
ile besin ögelerini sağlamaktır. Eksiklik 
durumunda bu gibi takviyelere 
başvurulabilir. Bazı besin ögeleri 
sporcular için özellikle önemlidir ve 
eksikliklerinde sağlık problemleri 
yaşanabilir. Örneğin B vitaminleri, 
hücrelere enerji sağlamaktan 
sorumludur. C vitamini serbest radikaller 
ile savaşarak kasların iyileşmesini hızlandırır. 
Magnezyum, potasyum, demir, çinko gibi mineraller 
ise enerji metabolizmasında, kas fonksiyonlarında, kan 
hücresi oluşumunda ve oksijen alımında önemli rol 
oynar. b                         DİYETİSYEN DENİZ ZÜNBÜLCAN

SPORCU TAKVIYELERI

<<İÇİNDEKİLER
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Dublin, 14 yıl aradan sonra, 25 - 28 
Haziran 2019 tarihleri   arasında Velo-
City 2019 uluslararası bisiklet 

konferansına tekrar ev 
sahipliği yaptı.

Velo-City konferansı, ECF ve 
seçilen ev sahibi şehirler 
tarafından düzenlenen 
Avrupa Bisikletçiler 
Federasyonu’nun (ECF) yıllık 
küresel bisiklet zirvesidir. 
Velo-City konferansı, bisiklet, 
bisiklet altyapısı, bisiklet 
yenilikleri, bisiklet güvenliği ve 

küresel ölçekte bisikletle yapılan sosyal ve 
kültürel değişimler alanında dünyanın en 

büyük konferansıdır.

Dublin’de düzenlenen konferans ile 
delegeler ve katılımcılar zengin kültürü 

ve misafirperverliği ile bilinen güzel 
bir tarihi kenti görmüş oldu. Kent, 
nehirle bölünmüş ve kanallarla 
çevrelenmiş bir kıyı kenti olan 
eşsiz bir manzaraya sahip ve aynı 

zamanda bir UNESCO Biyosfer 
Rezervi olan dünyadaki tek başkenttir.

Dublin, küçük, rahat, kompakt doğası ile 

VELO CITY DUBLIN
bisiklet konferansı için ideal 
bir yer. Şehir merkezi tarihi, 
kültürel ve sosyal alanlara 
10 dakikalık yürüyüş 
mesafesinde ve hatta 
bisikletle daha yakındır.

Dört gün süren Konferans 
boyunca birçok oturum, 
teknik ziyaret, toplu bisiklet 
sürüşü, sosyal buluşmalar 
ve saha aktiviteleri yapıldı. 
Konferansta birbirinden farklı 
oturumlardaki bisiklet dostu 
şehirlerin konuşmacılarından 
çok değerli bilgiler almanın 
yanısıra bisikletli ulaşım 
konusunda neler yaptıklarını 
da aldık.

2005 yılında Velo 
City’e ev sahipliği yapan 

Dublin, o zamandan beri şehirdeki 
bisikletlilerin sayısının %100 arttığını, işe gidip 
gelmek için bisiklete binenlerin sayısının 2011 
yılına göre %48 arttığını anlattı.

Velo City 2019’da Türkiye’den sadece İzmir 
Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanı’nın olması 
üzücü iken bir İzmirli olarak kendisini burada 
görmek sevindiriciydi. Konferansta Türkiye’den 
tek konuşmacı olarak da Bisikletli Kadın 
İnisiyatifi’nin başkanı Seçil Öznur Yakan vardı. 

Velo City 2019 izlenimlerimizi siz okurlarımızla 
paylaştık. 2020 yılında düzenlenecek Velo City 
Konferansını sabırsızlıkla bekliyoruz. b2 Özgür AYKOL

<<İÇİNDEKİLER
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46(3:6) 30(5:5) 80(3:1) 17(5:33) 55(2:17) 27(3:24) 3(1:2) 64(7:15) 93(7:51) 72(4:12)
bulmaca@bikepedia.com.tr

mailto:bulmaca%40bikepedia.com.tr?subject=Cevap
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Kitapların şarjının bitmemesi kadar güzeldir, bisikletin benzin 
zammından etkilenmiyor oluşu. Bir kitap ve bir bisiklet. Özgürlük 
ucuzdur. 
Anonim

µ   Tanju TAŞÇILAR
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