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PEDALLARKEN...

Bisiklet, çoğumuzun olmasa bile aslında hayatın önemli bir 
parçası. Hatta arabalardan önce insanların hayatında daha çok 
yeri vardı. Zaten arabanın icadının önünü açan şey de bisikletti. 
Hal böyle olunca yazarlar, düşünürler, mucitler ve daha nice 
farklı meslekten insanlar, bisiklet üzerine sözler yazmaktan 
kendilerini alamamışlar. Birçok düşünür ya da yazar, kendi bakış 
açısından bisikleti anlatmaya ve ona hayat vermeye çalışmış, 
tıpkı şu anda Bike Pedia ekibi olarak, bizlerin de yapmaya 
çalıştığı gibi...

Otomobilin icadı, onu tüm dünyada ulaşımın vazgeçilmezi 
haline getirirken, artan nüfus beraberinde yoğun bir otomobil 
trafiği getirdi.  Şimdilerde hayatın en büyük problemi, oluşan 
otomobil trafiğini çözmek ve ulaşımı daha kolay hale getirmek. 
Avrupa’nın en kalabalık şehirleri, otomobilin icadının önünü 
açan bisikleti, modern ulaşımı aracı olarak kabul ettiler. Bugün 
Avrupa’da nüfusun büyük bir bölümü ulaşımını bisikletle 
yapıyor.  

Bisikletle yapabilecekleriniz ulaşımla sınırlı değil tabi ki. 
Bisikletle seyahat edebilir, Avrupa turu hatta dünya turu 
bile yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra spor amaçlı sürüşleriniz 
sizi yarışmacı bile yapabilir. Bu yıl Bike Pedia ekibi olarak 
birçok bisiklet yarışını takip ettik. Hatta Tour de France 
bisiklet yarışına Ağustos sayısında bol bol yer vermiştik. Tabi 
televizyondan izlemek ayrı bir keyif, ancak o yarış havasını 
yaşamak ve hissetmek farklı bir duygu. Bunu yaşamak için, 
yaklaşık 3 aydır ekibimizden arkadaşlarımızla Çeşme’de 
düzenlenecek olan Velo Turk Granfondo Çeşme bisiklet yarışına 
hazırlandık. Hazırlanırken her gün daha iyi sürdüğümüzü 
hissetmek, bize ayrı bir keyif veriyordu. Ancak yarışmanın ne 
kadar farklı olduğunu, Velo Turk Granfondo Çeşme bisiklet 
yarışında daha iyi anladık. Kasım sayımızı bu organizasyonu 
bekleyerek, 10 gün kadar geç çıkaralım dedik. Konuyu sizlerle 
sıcağı sıcağına paylaşalım istedik. 

Bunun yanı sıra, birbirinden farklı konularla yine sizlerle 
olacağımız Kasım sayısında, 29 Ekim’de düzenlenen farkındalık 
etkinliğindeki, muhteşem kırmızı beyaz görüntüyü de 
bulacaksınız. Kısacası Mark Twain’ın dediği gibi; “Bir bisiklet 
alın, kesinlikle pişman olmazsınız, şayet yaşarsanız”. Bisiklet 
size kendinizi özel hissettirir, yeni tanıştıysanız daha önce 
mutlu olmadığınızı hissettirir. Onun için bisikletle kalın ve 
Bike Pedia ile öğrenin diyorum. Keyifli okumalar...
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2000 den fazla bisikletli, Bostanlı Demkrasi Meydanı’ndan çıkarak İnciraltı’na kadar sürüş yaptı. Yolları kırmızı beyaza boyayan rekor katılımlı kortejle, bayram coşkuyla kutlandı.

IZMIR’DE BISIKLETLILER REKOR 
KATILIMLA BAYRAMI KUTLADI:

29 EKIM

<<İÇİNDEKİLER
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. 
yılı şerefine 2000’den fazla bisikletli 
Bostanlı Demokrasi Meydanı’ndan 

İnciraltı’na kortej sürüşü yaptı. Bike İzmir 
Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Kemal 
Kara, düzenlenen etkinlikte bisiklet 
konvoyunun 2,5 km ye yakın uzunlukta 
olduğunu, İzmir Körfezi’ni bir kez daha kırmızı 
beyaza boyadıkları için gurur duyduklarını 
söyledi. Etkinliğin diğer bir anlamlı misyonu 
ise Ege Orman Vakfı’na yapılan fidan bağışları 
oldu. 1000’e yakın fidan bağışı ile Torbalı 
Yoğurtçular’da bir koru oluşturulacak. Bağış 
yapan bisikletliler, hem Bisan tarafından 
sağlanan al bayraklı hediye tişörtlerini aldı, 
hem de bu anlamlı sürüşe renk kattı. Mustafa 
Kemal Kara, ilerleyen günlerde Bike İzmir 
olarak bir etkinlik düzenleyerek, fidelerin 
ekiminin yapılacağını belirtti. b
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2019 Triatlon Sezonunun özetini, Triatlet  Alpay Akhun sizin için derledi. Sezona bakış, sayılarla değerlendirme ve özel not içerikleri ile hazırlanan değerli yazısı için kendisine teşekkür ederiz.

2019 TRIATLON SEZONUNUN 
VE ALANYA’NIN ARDINDAN

2 Alpay AKHUN

<<İÇİNDEKİLER
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Konuyla ilgili olarak dünyaya baktığımız zaman 
dünya kupası ve kıta kupası grand finallerinde 
draftsız standart mesafe koşulduğunu 
görebilirsiniz. Bu konuda kesin bir kural 
olmamakla birlikte bu kupa yarışlarının sezon 
sonu büyük final yarışları non-draft standart 
mesafe yarışları şeklinde gerçekleşiyor. Diğer 
yandan dünyada son iki yılda konuyla ilgili olarak 
sprint yarış ve standart yarış şampiyonası diye bir 
ayrıma gidildiğini görebiliyoruz. Böylece darftlı 
yarışmak isteyen sporcular sprint şampiyonayı, 
darftsız yarışmak isteyenler ise standart mesafeyi 
seçebiliyorlar. Bu yıl ülkemizde test edilen yeni 
sistemin gelecek yıl için iki ayrı şampiyona olarak 
ayrılmasının tepkileri dindirmek ve ‘fair game’i 
sağlamak adına faydalı olacağı düşünülebilir. 

‘Fair game’i etkileyen bir başka durum ise draftlı 
yarışlarda yaş gruplarının en az 15 dakika ara 
ile üç ayrı dalga şeklinde start alması oldu. 
Darftlı yarışların doğası gereği benzer yüzme 
performansında olan sporcuların bisiklet etabında 
draft yaparak avantaj elde etmesi stratejisine ket 
vuran bu uygulama, sprint yarışların evrensel yarış 
format ve stratejisini sporcuların aleyhine bozmuş 
oldu.

SAYILARLA FEDERASYON YARIŞLARI

Yukarıda belirttiğimiz gibi duatlon sezonu 
Marmaris’de açılırken yarışlara 310 katılımcı iştirak 
etti. Ardından gelen ve son yarış olan Antalya 
Duatlon Şampiyonası kupa finaline 238 sporcu ile 
iştirak etti. Kupa finali olmasına karşın katılımcı 
sayısındaki düşüş dikkat çekici bir durumdu. 

Diğer yandan benzer şekilde katılımcı sayısındaki 
azalma sezon boyunca triatlon yarışlarında da 
sürdü. Sezon başındaki ilk yarış Alanya Triatlonu’na 
katılım 245, Didim Triatlonu’na 648, Eğirdir 
Triatlonu’na 576, İstanbul Balkan Şampiyonası’na 
539, Avlu Triatlonu’na 306, Kuşadası Triatlonu’na 
490, Alanya Triatlonu şampiyona (non draft) 
finaline 337, ertesi günkü uluslararası kısmına ise 
106, puansız Yenişehir Triatlonu’na ise standart 
mesafeye 30, sprint mesafeye 51 sporcu katıldı.   
Bu konuyla ilgili olarak sporcuların hedef yarış 
tercihi, ulaşım kolaylığı, yer, konaklama, parkur 

Geçtiğimiz ay Türkiye Triatlon 
Federasyonu’nun 2019 
yarışma takvimi Yenişehir 

Triatlonu ile sona ermiş oldu. Bu 
yılki yoğun ve renkli ulusal yarış 
takvimi iki ayaktan oluşan Türkiye 
Duatlon Şampiyonası ile altı 
ayaktan oluşan Türkiye Triatlon 
Şampiyonası, ayrıca bir Balkan 
Şampiyonası ile bir de puansız 
triatlon yarışından oluşuyordu. 

Puanlı ulusal yarışlar haricinde 
ülkemizdeki önemli iki 
dev organizasyon olan 
Uluslararası Alanya Triatlonu 
ETU Elit/Genç Kupası 
yarışları ile Paratritalon 
Dünya Kupası yarışları 
da sezon sonunda ülkemiz adına ses 
getiren oldukça önemli yarışlardı.  Bu yıl 9-10 
Mart’ta Marmaris’de duatlon şampiyonası ile start 
alan 2019 yarış sezonu, 19-20 Ekim’de puansız 
koşulan son yarış Yenişehir Triatlonu ile son 
bulmuş oldu.

2019 SEZONUNA BAKIŞ

2019 yarış sezonunda geriye dönük şöyle 
bir baktığımızda dikkatimizi çeken ilk şey, 
federasyonun bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla çok 
daha fazla sayıda yarış organize ettiği oluyor. 

İkisi duatlon, sekizi triatlon 
olmak üzere toplam 10 yarışın 

koşulduğu sezondaki en büyük 
değişiklik standart mesafe yarış 

formatının değiştirilmiş olmasıydı. 
Bu yıl ulusal şampiyonada da 
geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 

ilk kez non-draft standart mesafe 
(draftsız olimpik mesafe) yarışı 

koşuldu. Türkiye Şampiyonası’nı 
kovalayan yaş grupları sporcuları bu 
yeni uygulama ile hem draftlı, hem 

de draftsız yarışlardan topladıkları 
puanlarla yıl sonunda şampiyona 

kürsüsüne çıkma hakkı elde ettiler.
 
Draftsız koşulan yarışların şampiyonaya 

daha yüksek puan vermesinin yanı sıra TT 
bike (zamana karşı bisikleti)  kullanımının 

serbest olması fair game (adil oyun) 
açısından sezon boyu birçok kişinin aklını 

kurcalayan konu oldu. Darftsız yarışlarda TT 
bike, aerobar ve aero kask gibi unsurların sprint 
yarışlara uygun olan yol bisikleti ve ekipman 
kullanan sporculara göre yaklaşık 4-5 dakika kadar 
avantaj sağlıyor olması bu konuda yaş grupları 
arasında çeşitli tartışmalara yol açtı. Bu konu 
sadece ekipman farkı olarak değil, iki ayrı yarış 
formatının tek şampiyonaya puan vermesi de 
yaş grupları sporcuları arasında fikir ayrılıklarına 
neden oldu.

İkisi duatlon, sekizi triatlon olmak üzere toplam 10 yarışın koşulduğu 2019 sezonundaki en büyük değişiklik standart mesafe yarış formatının değiştirilmiş olmasıydı. 
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kalitesi vb. sebeplerin ön planda olduğunu 
düşünüyorum. Tüm bunların çok doğru analiz 
edilmesi için yapılacak olan basit bir anket yarış 
takvimini belirlemekte oldukça faydalı olabilir.

2019’DA İLKLER

Bu yıl federasyon yarışlarında iki ayrı draftsız 
standart mesafe yarışı yapılması farklı bir ilk 
oldu elbet ama daha başka ilkler de yaşandı. 
Sezonun ilk yarışı zorunlu yer değişikliği nedeniyle 
Alanya’da yapıldı. Takvimdeki ikinci yarış olan 
Didim Triatlonu, katılım sayısı 648 sporcu ile 
ülkemizdeki en kalabalık triatlon yarışı oldu. 
Eğirdir ise ilk kez draftsız bir ulusal yarışa ev 
sahipliği yaptı.

Öte yandan, ülkemizde ilk kez bir kanalda triatlon 
yarışı gerçekleştirildi. Birçok sporcunun katılmakta 
tereddüt ettiği Balıkesir Avlu Triatlonu sanılanın 
aksine hiçbir sorun yaşanmadan tamamlandı. 
Diğer yandan ilk kez sprint yarış olan Kuşadası’nda 
400m civarında yükseltili yarış koşuldu. Hayli sert 
tırmanışlı parkuru olan Kuşadası Triatlonu adeta 
draftsız bir yarışa dönüştü. 

Bu yılki bir diğer önemli ilk ise federasyon 
yarışlarına ilk kez bir parlimpik kadın sporcunun 
katılmış olmasıydı. 
Farklı branşlarda başarıları olan Miray Ulaş’ın 

Kuşadası Triatlonu’na katılımı ile triatlon 
yarışlarındaki eksik renk tamamlanmış oldu.

Bu yılki ilklerden biri de sezon başladıktan sonra 
yarış kayıt ücretlerinde yapılan artış oldu. Sezon 
başındaki duatlon yarışlarında 120TL olan kayıt 
ücreti, sezonun il triatlon yarışı olan Alanya da 
150TL’ye yükseltildi.

İPTAL VE YENİ YERLER

Geçtiğimiz yıl ilk kez başarlı bir organizasyon ile 
yarışlara ev sahipliği yapan Ünye, yerel seçimler 
sonrası iptal olan yerler arasına girdi. Ünye’nin 
yerine ismi geçen yerlerden Zonguldak, Ankara ve 
Balıkesir arasından ipi göğüsleyen Balıkesir Avlu 
oldu. Diğer yandan sezon sonunda puansız koşulan 
Yenişehir Triatlonu ise sezon başında Mersin 
Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyon şartlarını 
kabul etmemesi üstüne, Yenişehir’in konuya talip 
olması ile bu yıl puansız da olsa takvime girmiş 
oldu.

Normal şartlarda sezon sonunda ulusal ve 
uluslararası yarışlara ev sahipliği yapan Alanya’nın, 
bu yıl ilk kez iki ayrı tarihte triatlon yarışlara ev 
sahipliği yapması da yerler açıdan bir ilk sayılabilir. 
Yarış takviminde belirtilen ve sezonun ilk yarışı 
olarak görünen Gazipaşa Triatlonu, 31 Mart yerel 
seçimlerinden sonra değişen yönetimin azizliğine 

uğradı. Bu durum karşısında 
hızla tavır alan federasyon, 
yarışı Alanya’ya çekince 
ülkemizde triatlonun beşiği diye 
adlandırabileceğimiz turistik 
belde, bu yıl iki ayrı kez yarışlara 
kucak açmış oldu. 

ALANYA TRİATLONU ÖZEL

Bu yıl 29. kez yapılan Alanya 
Triatlonu 50’ye yakın ülkeden 
1000’e yakın sporcunun 
katılımı ile gerçekleşirken, 
aynı zamanda ITU’nün 
(Uluslararası Triatlon Birliği) 
Paratriatlon Dünya Kupası (Paratriathlon 
World Cup - PTWC)  yarışları da yapıldı. Tokyo 
Paratriatlon Oyunları için puan arayan dünya 
çapındaki tecrübeli paratriatletler de Alanya’daydı. 

Her yıl olduğu gibi Alanya Belediyesi ve Spor 
Dairesi Başkanlığı, Türkiye Triatlon Federasyonu 
ve ETU işbirliği ile gerçekleştirilen yarışlar iki tam 
gün boyunca sürdü. Uzun yıllardır kesiksiz devam 
eden bu dev organizasyon, bu yıl Paratriatlon 
Dünya Kupası gibi dünya çapında önemli bir 
kupa yarışına da ev sahipliği yaptı. Ayrıca Alanya, 
uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği 
yapmasının yanı sıra son iki yıldır Türkiye 
Şampiyonası finallerine de ev sahipliği yaparak 
Kuşadası’nın bu konudaki tahtını elinden almış 
görünüyor. Final yarışının bu güzel beldemizde 
yapılıyor olması, 1991 yılından bu yana en uzun 
soluklu yarış organizasyonun ev sahipliğini yapan 
Alanya adına oldukça güzel ve manidar bir seçim 
elbette. Ülkemizde triatlonun başkenti sayılan 
Alanya’nın uzun yıllardır elde ettiği tecrübe ve 
başarılı organizasyonlar elbette yadsınamaz.

Bilhassa bu yıl gerçekleştirilen Paratiratlon Dünya 
Kupası yarışları sezona damgasını vurdu. A’dan 
Z’ye görev alan herkes ve organizasyon tıkır tıkır 
işledi. Beraberindeki ETU Avrupa Kupası yarışları 
da aynı şekilde. Ülkemize yaptığı başarılı yarış 
organizasyonları ile prestij kazandıran Alanya 
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Türkiye 
Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya 

ve şahsında herkese teşekkür etmek 
gerekiyor. 

Öte yandan Alanya’da yapılan 
yarışlarda tüm güzelliklere gölge 
düşüren iki konu olduğu düşünülebilir. 
Birincisi; bisiklet parkurundaki akışın 

trafiğe ters istikamette olması çok 
ciddi sporcu ve yaya güvenlik sorunu 

yaratıyor. Hem final yarışında hem de 
ertesi gün yapılan sprint yarışta, trafiğe 
göre ters yönde akan bisiklet etabında 

çok ciddi yaralanmalı yaya-sporcu kazaları 
yaşandı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen 

yayalar alışkanlık gereği yolun solunu 
kontrol edip geçiş yapmaya kalktıkları için 

ters istikametten gelen bisikletçilerle çarpışarak 
yaralandılar. Bu saat yönündeki akış uygulamasının 
gelecek yıl mutlaka normal trafik akışı yönünde 
değiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde çok daha 
kötü kazalar yaşanması işten bile değil. 

İkinci konu ise, kilit taşlı bisiklet parkuru.  Değişim 
alanından çıktıktan sonra yaklaşık 2km boyunca 
eski ve rijit yapısı bozulmuş yolda bisiklet sürmek 
zorunda kalan sporcular köşe kapmaca oynuyorlar. 
Bozuk ve dalgalı zeminde yer yer oluşan yarıklar 
hem sporcu güvenliği, hem de pahalı bisikletler 
için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Konuyla ilgili 
olarak bazı sporcuların bisikletlerinin zarar 
göreceği düşüncesi ile Alanya’ya gelmekten 
vazgeçtiklerine ve gelenlerin de konuya dair 
şikayetlerine şahit olduk. Alanya’nın final yarışı 
olmasına karşın katılım sayılarındaki az da 
olsa düşüşün sebeplerinden biri de bu olduğu 
düşünülebilir. Dünya ve avrupa kupası yarışlarının 
yapıldığı triatlonun başkentinde 2km’lik bu kırık 
dökük kilit taşlı yolun asfaltlanmasının artık bir 
zorunluluk olduğunu düşünüyoruz.

Bikepedia’daki ilk yazımda 2019 sezonu için 
yaş grupları açısından genel bir değerlendirme 
yapmaya çalıştım. Gelecek ay Türkiye Triatlon 
Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’nın içinde 
bulunduğumuz yıla dair görüş ve düşüncelerine 
yer vermeye çalışacağız. 
Herkese tiratlonlu günler. b

Her yıl olduğu gibi Alanya Belediyesi ve Spor Dairesi Başkanlığı, Türkiye Triatlon Federasyonu ve ETU işbirliği ile gerçekleştirilen yarışlar iki tam gün boyunca sürdü. 
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ATTAN INIP BISIKLETE BINDIREN BIR SPOR

Yıl 1999, Amerika Seattle’da 

bisikletli kuryeler boş 

zamanlarını değerlendirmek 

için bir oyun ürettiler. Kim derdi 

ki bu oyun yayılacak, zamanla 

dünyanın hemen hemen her yerinde 

oynanır duruma gelecek. Bu spor 

ile ilgili merak edilenleri öğrenmek 

ve daha fazla bilgi edinmek için 

İstanbul Bike Polo grubunun 

kurucularından Murat Meriç ile 

keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

n Bike Polo sporunu tanıyabilir 

miyiz?
Bike Polo, atla oynanan polonun 

bisiklete uyarlanmış versiyonu 

diyebiliriz. “Bike polo, for poor 

people” (Bike Polo fakir kişiler 

içindir) mottosundan yola çıkmış. 

Şehirde at beslenmesi pahalı ve 

çok pratik değil, bisikletler ise daha 

kullanışlı ve ucuz oluyor. 

Çim üzerinde bisikletle oynanan 

polonun tarihi 1890’lara dayanıyor, 

fakat bizim bildiğimiz anlamdaki 

sert zeminde oynanan polo 1999’da 

Amerika Seattle’da bisikletli 

kuryeler tarafından oynanmaya 

başlanmış. Şu an neredeyse 50’den 

fazla ülkede, yüzlerce polo takımı 

var. Dünya üzerinde böyle bir ağın 

olması oldukça keyifli aslında. 

Yurtdışından İstanbul’a herhangi 

bir sebeple gelen polo oyuncuları 

mutlaka bizimle iletişime geçiyor. 

Bazen polo oynuyoruz. Eğer o hafta 

polo oynayamıyorsak, buluşup 

sohbet ediyoruz. Ben de yurtdışına 

gittiğimde oradaki polo kulüpleriyle 

mutlaka yazışıyorum. Bisiklet genel 

olarak çok büyük bir çatı. O nedenle 

her bisiklete binen ile ortak 

zevklerin olmayabiliyor. Ama polo 

oynayan birine denk geldiğinde 

yüzün gülmeye başlıyor. 

Bike polo salt bir spordan ziyade, 

uluslararası olarak, oynayan 

insanların birbirleriyle güzel 

ilişkiler kurmasına vesile olan aykırı 

ve bir o kadar da mütevazı bir spor 

aslında. Dünya üzerinde bu sporun 

Bike Polo, atla oynanan polonun bisiklete uyarlanmış biçimidir. Şehirde at beslenmesi pahalı ve zor olduğundan bisiklet ile bu sporu yapmak daha pratik ve ucuzdur.

2 Duygu BABAK

<<İÇİNDEKİLER
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bir federasyonunun olmayışını bu duruma sebep 
gösterebiliriz. Yani tamamen ‘underground’ bir 
bisiklet sporu. 

n Bike Polo hangi tarz bisikletlerle oynanır?
Aslında her bisikletle oynanır. Fakat oyun 
ilerledikçe, bisiklet de polo oyununa uygun 
bir şekilde değişiyor. Vitesli bisikletlerle 
başlayanlar bir süre sonra viteslerini söküp 
tek vitesli yapıyorlar veya bu spora özgü yeni 
bisiklet alıyor/inşa ediyorlar. Mesela ben 6 
sene boyunca eski MTB bisikletimle oynadım. 
Sonra viteslerini söküp “single speed” yaptım, 
kullanmadığım için arka frenini de söktüm, 
Sağ el ile polo sopasını tuttuğumuz için arka 
freni kullanamıyoruz. Single speed bisikletler 
en uygunu, çünkü vites aksamı oyunda hasar 
görebiliyor. Ayrıca bisiklette ne kadar az aksesuar 
yada çıkıntı olursa o kadar verimli oluyor, sebebi 
de düşüp kalkmalarda ya da yakın mücadelede 
takılmaların daha az olması. 

Sonrasında baktınız polodan git gide daha 
fazla keyif alıyorsunuz, sıradaki değişiklik 
genellikle ön maşanın değişimi oluyor. Daha 
sağlam, dik açılı ve V-fren yada disk frene uygun 
maşalar tercih ediliyor. Maşanın açısının dik 
olmasının sebebi, bisikletin “wheelbase” yani 
iki teker arası mesafeyi kısaltarak daha dar 
açılı dönüşler yapılabilmesini sağlaması. Bu 
şekilde bisikletinizi polo oynamaya uygun hale 
getirebilirsiniz, ya da sadece polo için üretilmiş, 
polo spesific olarak adlandırılan, özel yapım 
bisikletlerle de bu sporu yapabilirsiniz.

n Oyunun kurallarından bahsedebilir misiniz?
Oyun 3’er kişilik takımlarla oynanıyor. Maçlar 
genellikle 10-15 dk arası ya da “5 gol atan 
kazanır” şeklinde oynanabiliyor. Gol atmak 
için elinizdeki “mallet” denilen polo sopasını 
kullanıyorsunuz. Ayağınız yere bastığı anda, o 
an için oyun dışı kalıyorsunuz. Oyun dışı kalan 
bir kişinin yeniden oyuna dahil olması için, 
sahanın ortasındaki sağ ya da sol duvara gidip 
sopasıyla dokunması gerekiyor. Sopa sopaya, 
bisiklet bisiklete, vücut vücuda temas edebiliyor 
ama belirli kurallar çerçevesinde. Örnek vermek 

gerekirse, hızla giden birinin önüne geçip aniden 
durmak yada kasıtlı olarak birine çarpmak 
yasak. Bunların hepsi 2018 yılında “European 
Hardcourt Bike Polo Association” tarafından 
belirlenen kurallar kitabında detaylı olarak 
yazıyor. 

Sahanın boyutlarına gelecek olursak 47.25 m 
x 25 m ile 37 m x 18 m arası olması gerekiyor. 
Biz İstanbul Bike Polo olarak yıllardır basket 
sahalarında oynuyoruz. Büyük tenis kortları, ya 
da iki basket sahasının beraber olduğu büyük 
kortlarda da oynanabilir. Kaleler bisikletin 
uzunluğundan 30 cm kadar daha fazla oluyor, 
yükseklik de yaklaşık bel hizasında. Mesela biz 
kendimize özel polo için kale yapmıştık. 

n Bike Polo ile tanışmanız ne zaman ve nasıl oldu?
Ben fixed gear bisiklet kullanıyorum. Bu sayede 
Sonay Eruz ile tanıştım. Sonay, Erasmus ile 
Almanya’ya gittiği dönemde Bike Polo öğrenmiş. 
İstanbul’a dönerken orada trekking batonundan 
yaptığı polo sopasını da getirmiş. Bike polo ile 
ilk tanışmam onun getirdiği bir tane sopa ve top 
ile parkta sıra sıra dönüp dolaşmamız sonucunda 
oldu. Sonrasında kayak batonları alıp kendi 
sopalarımızı yaptık ve ekip büyümeye başladı.

n İstanbul Bike Polo grubu ne zaman, nasıl 
kuruldu?
İstanbul Bike Polo 2012 yılında kuruldu. 
Amerika’dan İstanbul’a gelen James Mckay ile 
tanışmamızın ardından gerçek anlamda bike 
polo oynamaya başladık. James, en tecrübeli 
oyuncumuz. 2006 yılında Amerika-Florida’da 
oynamaya başlamış ve İstanbul’a gelmeden önce 
sosyal medyadan İstanbul’da bike polo olup 
olmadığını araştırmış fakat bulamamış tabii ki. 
Neyse ki yine de İstanbul’a gelirken birçok polo 
sopası ve top getirmiş. Sonrasında ortak bir 
arkadaşımız Critical Mass buluşmasında James 
ile tanışıyor ve polo konusu açılınca bizden 
bahsediyor. Bu güzel tesadüften sonra her şey 
daha da güzel oluyor. O zamanlar Bostancı 
sahilinde buluşuyorduk, sahilde bisikletiyle 
dolaşan Can Özalp’in de bu değişik oyunu merak 
edip yanımıza gelmesiyle İstanbul Bike Polo 

Yurtdışındaki turnuvalar bizim için gerçekten müthiş geçiyor. İlk kez 2013 yılında Romanya’daki SEPSİ Bike Polo Turnuvası’na İstanbul’dan 4 kişi ile katıldık. Bu deneyim bize çok şey kattı. 



20  •  bikepedia  •  KASIM ‘19 21KASIM ‘19  •  bikepedia  •  

grubunun temelleri atılmış oldu.

n İstanbul Bike Polo kurucularını biraz tanıyabilir 
miyiz?
Kuruculardan geriye pek kimse kalmadı 
diyebilirim. Uzun yıllar oynayan Can Özalp, 
Gemi İnşa Mühendisi. Belindeki rahatsızlıktan 
dolayı polo oynamayı bırakmak zorunda kaldı 
fakat aklı hala poloda. Sonay, endüstriyel 
tasarım mezunu, Berlin’e yerleşti ve orada 
oynamaya devam ediyor. James Mckay, Amerikalı 
ve Koç Üniversitesinde İngilizce öğretmenliği 
yapıyor. Ben ise Odyoloji uzmanıyım, Marmara 
Üniversitesinde doktora yapmaktayım ve 
İstanbul Medeniyet Üniversitesinde araştırma 
görevlisi olarak çalışmaktayım.

n Türkiye’de başka Bike Polo grupları var mı?
Ne yazık ki yok. Olsun çok isteriz, kendi içimizde 
turnuvalar düzenlemek müthiş olurdu. Geçen 
sene 2-3 meraklı arkadaşımız Kayseri’de ufak 
ufak oynamaya başlamıştı ancak sanıyorum ara 
verdiler. Bir ara Isparta’dan bizimle iletişime 
geçen arkadaşlar olmuştu, kendi imkanlarıyla 
sopa yapmış. Bu sohbetten sonra yakın zamanda 
İzmir’den bir hareket bekliyoruz.

n İstanbul Bike Polo grubu olarak yurtiçi ya da 
yurtdışı organizasyonlara katılımınız hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

Yurtiçinde birçok kez bisiklet ile ilgili 
organizasyonlarda gösteri maçı yapmamız 
istendi fakat hepsinde bir aksilik oldu ve 
katılamadık. Sadece 2014 yılındaki “Bisiklet Film 
Festivali”nde etkinlik olarak bike polo oynadık. 
Oldukça eğlenceli geçen bir etkinlik olmuştu.

Yurtdışındaki turnuvalar bizim için gerçekten 
müthiş geçiyor. İlk kez 2013 yılında 
Romanya’daki SEPSİ Bike Polo turnuvasında 
İstanbul’dan 4 kişi ile katıldık. İlk yurtdışı 
deneyimimiz oldu ve bize çok şey kattı. 
Hem oyunumuz gelişti hem de bir sürü yeni 
dostluklar edindik. Can, 2014 yılında Fransa 
Montpellier’deki Dünya Polo Turnuvası’na 
katıldı ve dünyanın en iyileri ile oynama şansını 
yakaladı. Daha sonra 2017’de yine Romanya’daki 
dostlarımızın düzenlediği “Bike Polo is Massive” 
isimli uluslararası turnuvaya 2 takım olarak 
katıldık. James, Can, Sonay, Apo (Abdullah 
Aksu), Çağlar Ersan ve ben Romanya Bükreş’te 
gerçekleşen bu turnuvada dereceye giremesek 
de Türkiye’den iki takım olarak oldukça iyi 
mücadele ettik. Yurtdışındaki turnuvalara şu 
sıralar dolar-euro kuru yüzünden takım olarak 
katılmakta zorlanıyoruz. 

Yurtdışına giden arkadaşlarımız gittikleri yerde 
mutlaka polo oynuyorlar. Apo, Fransa’da ve 
Litvanya’da; James yakın zamanda Macaristan’da 

oynadı. Sonay ise Berlin’e yerleştiğinden orada 
polo oynamaya devam ediyor ve Avrupa’nın 
birçok yerine ulaşımı bizden çok daha kolay 
olduğu için birçok ülkede turnuvalara katılıyor. 

n Ne sıklıkla bir araya gelip, Bike Polo 
oynuyorsunuz?
Genellikle her hafta oynuyoruz. Hangi gün 
olacağına karar verip Facebook üzerinden 
etkinlik açıyoruz. Bazı dönemler haftada 2 gün 
oynadığımız da oluyor.

n Bike Polo sporunu yaygınlaştırmak adına 
çalışmalarınız nelerdir?
Oynayacağımız günler facebooktan etkinlik açıp 
olabildiğince yaymaya çalışıyoruz. Ve çektiğimiz 
fotoğrafları instagram hesabımızdan 
paylaşıyoruz. Röportaj ya da 
vlog çekimi için gelen dergi 
ve youtube kanalları oluyor. 
Şu an polo oynadığımız 
saha Fenerbahçe parkında, 
biraz kenarda kalıyor. Yoldan 
geçenlerin görebileceği 
bir saha değil fakat diğer 
sahalardan daha büyük ve 
güzel atmosferi olduğu için 
burada oynuyoruz. Ancak 
daha merkezi sahalarda 
oynadığımız zaman, merak 
edip denemek isteyenler 
oldukça fazla oluyor.

n Bu spora olan ilgiyi nasıl 
görüyorsunuz?
İlgi bana göre oldukça 
düşük. Bu kadar çok 
bisiklete binen ve top 
oynamayı seven bir ülkede 
çok daha fazla kişinin polo 
oynamasını beklerdim. 
En azından internetin 
yaygın olduğu ve sosyal 
medyanın bu kadar 
aktif kullanıldığı bu 
dönemde insanların 
bir şekilde bu sporu 

öğrenip merak etmesini beklerdim. Aktif 
oynayan oyuncu sayımız 8-15 arası değişmekte. 
Yıllar içinde elbette bir sürü insan geldi geçti 
ama sayı gittikçe artmadı ne yazık ki. Yurtdışına 
baktığımızda bike polo sporuna olan ilgi 
ülkemizdekinden katbekat fazla.

n Bike Polo sporuna başlamayı düşünen kişiler 
için tavsiyeleriniz nelerdir?
İstanbul’da yaşayanlar gelip bizimle 
tanışabilirler. Yeni başlayanlara veya denemek 
isteyenlere bisiklet, polo ve koruyucu ekipman 
konusunda yardımcı oluyoruz. Başka şehirlerdeki 
arkadaşlar da yine bizimle iletişime geçip bizden 
polo ekipmanı konusunda destek alabilirler. 

Oldukça eğlenceli bir spor, 
bisiklet üzerindeki hakimiyetiniz 

oldukça gelişiyor. İlk denemede zor 
gibi görünse de pratik yaptıkça topa 

olan hakimiyetiniz de hızla gelişiyor. 
Bazı günler yeni başlayanlar için 
antrenman günleri de düzenliyor ve yeni 

gelenlere her zaman eğitimler veriyor ve 
oynatıyoruz.

Denemek isteyen herkese kapımız açık, 
sadece izlemeye gelen birçok insan bile 

oluyor bazen. Yeni takımların oluşması ile 
bu sporun çok daha eğlenceli hale geleceğini 

düşünüyorum. b

Oldukça eğlenceli bir spor, bisiklet üzerindeki hakimiyetiniz gelişiyor. İlk denemede zor gibi görünse de pratik yaptıkça topa olan hakimiyetiniz de hızla gelişiyor. 
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Daha önce sizlere bisikleti hafifletmenin 
ucuz yollarından bahsetmiştik. 
Fakat bu yöntemlerle yapacağınız 

hafifletme ortalama seviyelerde kalacaktır. 
Bu yüzden kesenin ağzını açtığınızda neler 
yapabileceğinizi anlatma gereği duyduk. Bu 
yazımızdakileri yapmayı düşünüyorsanız 
bisikletinizin kilit parçalarının özellikle iyi 
olmasına dikkat edin. Aksi takdirde yeni 
bisiklet almak daha ucuza gelecektir.

JANT SETI VE TEKERLEK
Bisikletinizin sürüşünü en çok değiştirecek 
olan parça jant setidir. Hafiflemesi 
halinde hem hızlanma hem de frenleme 
performansınız artacak ve ciddi şekilde 
ağırlık atacaksınız. Ortalama bir jant seti 
genellikle 1800 ile 2100 gram arasında değişir. 
Alacağınız hafif bir jant seti 1400 ile 1600 
gram aralığında olacaktır. Ciddi bütçelere 
çıkıp süper hafif bir jant seti seçerseniz 1000 
gram gibi değerlere inme şansınız var. Tabi 
ütopik ödemeler yapacağınızı da göz önünde 
bulundurmalısınız. Satın alacağınız ortalama 
hafiflikteki bir jant seti ile 500 gram civarı 
hafifleme elde edebilirsiniz. Tek parçada en 
çok hafifleme elde edeceğiniz parça da jant 
setidir. Tekerlekleri hafifleterek yaklaşık 200 ile 
250 gram kadar hafifleme elde edebilirsiniz. 
İlk başta söylediğimiz gibi dönen parçaların 
hafiflemesi sürüş kalitenizi ciddi şekilde 
artıracaktır.

GRUPSET
Grupset bünyesinde çok parça barındırdığı 
için hafifleme konusunda önemli kısımlardan 
biridir. Maliyet olarak bütçenizi jant setine 
göre daha çok yoracaktır. Önde gelen markalar 
grupsetlerini fiyat seviyelerine göre çok iyi 
ayarlamışlardır. Bu yüzden “Ne kadar ekmek o 
kadar köfte” kuralı geçerlidir. Kısaca hafif bir 
grupset hiç bir zaman ucuz olamaz. Yeni nesil 
Sram AXS ve eTap grupsetler kablosuz çalıştığı 
için diğer markalara nazaran daha büyük 
hafifleme sağlarlar. Ancak yeni bisiklet fiyatına 

sahiptirler. Bu yüzden grupset tercihi yaparken 
ince eleyip sık dokumalısınız.

YAN ELEMANLAR
Gidon, gidon boynu, sele, sele borusu, 
gidon bandı, pedal ve tekerlek mandalı gibi 
parçalarla da hafifleme elde edebilirsiniz. 
Fakat gram başına maliyet konusunda çok 
verimli sayılmazlar. Bu yüzden sadece 50 gram 
hafif olması için gidona binlerce lira harcamak 
yerine üstteki maddelere bakmanız daha 
faydalı olacaktır. 

ÖN AMORTISÖR
Özellikle dağ bisikletlerinde düşük seviye 
maşalar epey ağır olabiliyor. Hafif bir maşa 
aynı 
zamanda 
yüksek 
teknoloji iç 
sistemine 
de sahip 
olduğu için 
bir taşla iki 
kuş vura-
bilirsiniz.

Yazımızın 
sonunda bisiklet hafifletme konusunda dikkat 
etmeniz gereken önemli bir konuya da açıklık 
getirelim. Çok hafif parçaların genellikle 
dayanıklılığı düşük olur. 

Özellikle jant seti, zincir ve gidon konusunda 
dikkatli olmalısınız. Jant seti alırken üstüne 
yüklenebilecek azami ağırlığa uygun 
olduğunuza emin olmalısınız. Hafif bir 
zincirin daha çabuk uzayacağını ve daha sık 
değişeceğinin farkında olmalısınız. Son olarak 
da sürüş esnasında kırılacak bir gidonun 
başınıza ne kadar büyük işler açabileceğini 
bilmelisiniz. Bisikletinizi hafifletirken bu 
konulara dikkat ettiğiniz ve bütçenizi çok 
aşmadığınız sürece aldığınız keyif çok 
yükselecektir. b

PAHALI
YOLLARI

BISIKLET HAFIFLETMENIN

2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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Sıfır bir bisiklet alsanız 5 yıl hiç 
binmeseniz neler olur hiç merak ettiniz 
mi? Bu yazımızda size kullanmasanız 

da eskiyen, yıpranan bisiklet parçalarından 
bahsedeceğiz. 

Bisikletlerde genellikle metal, kauçuk ve 
plastik parçalar kullanılır. Işıksız ortamda 
plastik parçalar çok zarar görmese de 
oksijenle temas eden kauçuk parçalar 
zamanla yıpranırlar. Bunun üzerinde bir de 
güneş ışığına maruz kalırlarsa çok daha fazla 
zarar göreceklerdir. Bu yüzden beklemiş 
bisikletlerde genellikle en çok hasarı 
tekerlekler görür. Muhtemelen çoğunuz 
yazlıkta 3 yıldır duruyor hiç binilmedi denen 
bisikletlerin lastiklerinin patlak olduğuna 
şahit olmuşsunuzdur. Sebebi çürümüş 
lastiklerdir. Benzer şekilde hidrolik yağları da 
kauçuk parçalara hasar verir. Fren diyaframı 
veya amortisör aksamları hidrolik yağından 
nasibini alır. Bisiklete hiç binmeseniz, cam 
fanus içinde bile saklasanız bu parçalar hasar 
görecektir.

Peki metal aksamlarda durum nedir? Vites 
mekanizlamalarında çeşitli yaylar yer alır. 
Eğer vites sistemini gerili şekilde bırakırsanız 
uzun bekleyişin ardından vites geçişlerinde 
sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden 
bisikletinize uzun zaman binmeyecekseniz ön 
ve arka vitesleri küçük dişlilerde bırakmanız 
yayların gerginliği açısından önemli olacaktır.

Alüminyum her ne kadar oksitlenmeye karşı 
dayanıklı olsa da tuzlu suya maruz kaldığında 
çok kötü etkilenir. Tuzlu suya temas etmiş 
bir jantı ve kadroyu temizlemeniz elzemdir. 
Temizlenmemesi durumunda zamanla 
oksitlenir ve kırılgan hale gelir.

Bu anlattıklarımızın dışında duyacağınız eski 
karbon dayanıksızdır, eski bisiklet yorgun 
bisiklettir gibi söylentilere kulak asmayınız. 
Çünkü bir bisiklet eski bile olsa eğer uygun 
şekilde bakıldıysa hiç bir sorun olmadan 
yoluna devam edecektir. b

Sıfır bir bisiklet alsanız 5 yıl hiç binmeseniz neler olur hiç merak ettiniz mi?  Metal, kauçuk, plastik, aluminyum veya karbon aksamlara neler olduğunu öğrenmek ister misiniz?

BISIKLET PARÇALARI 
DURDUĞU YERDE 

YIPRANIR VE ESKIR MI?

2 Serin ÜÇER
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Bisiklete 
binmeyi 
nasıl 

öğrendiğinizi, 
ilk bisikletinizi, 
bisikletiniz ile 
yaşadığınız bazı 
anları siz de zaman 
zaman hatırlamaz mısınız? 
Yaz gecelerinde dolaşmalar, 
ufak-tefek tamir denemeleri ve 
bisiklet dostlukları. Çocukluğumuzdaki 
bisikletli günler bir yana, bazılarımız için bisiklet 
hem ulaşım vasıtası, hem zevk, hem spor, hem 
de sağlıklı yaşam için günlük yaşamın en büyük 
renklerinden biri değil midir?

Geçen yıl dünyanın her yerinde bisikletin 200. 
yılı kutlandı. Düşünsenize, insanın iki ya da 
tek tekerlekli bir düzenek üstünde dengede 
durabilmesinin ve yol alabilmesinin üzerinden 
200 yıl geçmiş ve bu 200 yıl içinde bisiklet 
sihirbazlara özgü bir gösteri aracı da olmuş, 
şeytan arabası olarak aşağılanmış da! Zaman 
zaman züppe atı ya da atsız araba olarak da 
anılmış. Ama özellikle 1900’lü yıllarla milyonlarca 
kişinin hem işleri hem de yaşamları için 
vazgeçilmez bir değer olmuş. Taşınabilirliği, yaşa, 
boya, kiloya ve cinsiyete uygun farklı tipleri ile 
nesiller arasındaki yolculuğunda 
dededen toruna geçiş yapan 
bisiklet kullanımı, hızını hiç 
kesmeden yarınlara doğru yol alıyor.

Aslında bisiklet 
düşüncesinin 
tarihsel arka 
planı 200 yıldan 

çok daha eskiye 
dayanıyor. İtalyanlar, 

Leonardo Da Vinci’nin 
bugün İtalya’nın Milano 

şehrindeki Ambrosiana 
kütüphanesinde saklanan 

1493 yılında karbon uçlu kalemle 
hazırladığı çizimleri arasında, bisiklet 

düşüncesini açığa vuran çalışmaları olduğunu 
söylüyor. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalarda 
o çizimin yıllar sonra üstadın “codex antalanticus” 
çalışmasına eklendiği yönünde de savlar var. 
Bu konuda bilimsel çalışmalar yapan değerli 
araştırmacıları dinlemek ve izlemek gerekiyor.

Bisikletin tarihi konusunda yapılan bilimsel 
araştırmalarda, 16. ve 17. yüzyıllarda bazı kişilerin 
iki tekerlek üzerinde dengede durabilmeyi 
düşünmeye ve denemeye başlamış olmalarının 
izleri var deniyor. Hatta Afrika kıtasındaki bisiklete 
benzer denemelerin olduğuna inananlar da var. 
Ciddi anlamda ilk bisiklet mekanizması Fransa’da 
1790 yılında, Comte Mede de Sivrac tarafından 
hazırlanmış. Adına “celerifere” 
denen bu tasarım, günümüzün 
skuturlarına benziyormuş.

İnsanoğluna günümüzdeki 
modern bisiklete ulaşma 

BISIKLETIN 
KÜLTÜREL 

TARIHI 

Kadınların bisiklet kullanması hem o yıllarda hoş görülmeyen, hatta yasak olan pantolon giyebilmelerinin önünü açtı, hem de kadın hakları mücadelesinde yeni bir kapı açtı. 

Baron Karl Von Drais’in tahtadan yaptığı iki tekerlekli pedalsız ve sabit dümenli bir düzeneğin üzerinde dengede durmaya çalışması, insanoğlunun doğayı anlama ve tasarımlarını ona göre yapma konusundaki mücadelesinde devrim 
niteliğindeydi.

konusundaki ilk cesareti Almanya’nın Karlsruhe 
şehrinde Baron Karl Von Drais vermiş. Karl Von 
Drais’in tahtadan yaptığı iki eşit büyüklükteki 
tekerlekten oluşan pedalsız ve sabit gidonlu 
düzeneği ile günümüzün modern bisikleti 
arasındaki “denge” ilişkisi önemli! Çünkü 
dümensiz düzeneğin selesine oturup da 
ayaklarla yerden güç alarak koşmak ve çok kısa 
bir süreliğine de olsa dengede kalabilmek, 
insanoğluna cesaret vermiş ve bisikletin 
günümüze ulaşan yolculuğunu başlatmış.

Babası üst düzey bürokrat olan Karl Von Drais, 
eğitimini ormancılık üzerine almış.  Brezilya’da 
bir süre çalışmış, küçük yaştan beri tekniğe olan 
ilgisi onu bazı keşifler yapmaya teşvik etmiş. 
Yazı ve et kıyma makinesi tasarımları üzerinde 
de çalıştığı biliniyor. Kendisine keşifler tarihinde 
sayfa açtıracak buluşunu Paris’teki Lüksemburg 
bahçesinde yaptığı bir gösteri ile geniş kitlelere 
tanıtan Karl Von Drais, 1818 yılında buluşunu 
tescil ettirmiş.

Her konuda olduğu gibi, bisikletin gelişiminin de 
ardında insanoğlunun bilimsel bilgiye ulaşma 
yolundaki direşken çabası var. Birbirinden çok 
farklı coğrafyalarda yapılan deneyler sonucunda 
ulaşılan verilerin ortak paydada toplanması ve 
akıl süzgecinden geçirilmesiyle birlikte bisikletin 
evrim süreci başlamış. 1839 yılında İskoçyalı 
Kirkpatrick MacMilan bisiklete hareket eden 

direksiyon ve pedal ekleyerek o güne kadar 
vücut ağırlığı ile yapılmaya çalışılan manevra 
kabiliyetini arttırmış. 1858 yılında ön tekerleğe 
eklenen pedalla bisiklete binmek bir nebze 
daha dengeli olmuş ama çok kötü ses çıkardığı 
ve binicisini rahatsız ettiği için “kemik sarsan” 
olarak anılmaktan kurtulamamış. 1860 yılına 
gelindiğinde Ernest Michaux ve Pierre Lallement 
tarafından geliştirilen tipi ile bisiklet daha 
kullanışlı olmuş ve “velocipede” olarak anılmış. 
Bazı yerlerde karşınıza çıkarsa şaşırmayın, bisiklet 
uzunca bir süre topraklarımızda da velespit olarak 
isimlendirilmişti. 

2 İrfan YALIN
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1861 yılında gerek gidon, gerekse de pedallar 
daha da geliştirilmiş ama fren mekanizmasına 
hala bir çözüm bulunamadığı için meydana 
gelen ciddi kazalar bisiklet sevdalılarının gözünü 
korkutmaya devam etmiş.

1870 yılında patlak veren Fransa - Almanya 
savaşı, Avrupa’da yeni yeni gelişmeye başlayan 
bisiklet endüstrisine ciddi zarar vermiş, hatta 
üretimi durma noktasına getirmiş ve bu tarihten 
sonra bisiklet üretiminde İngiltere söz sahibi 
olmaya başlamış. Bu yıla kadar kullanılan metal 
tekerlekler 1880’li yılların başında içi dolu 
olarak üretilen lastik ile birleştirilmiş. “Yastık” 
denilen bu tekerlek tipi belli bir sürüş rahatlığı 
yaşatsa da ağır olması yüzünden çok kullanışlı 
olmamış. İngiliz mucit John Kemp Starley’in 
1885 yılında tasarladığı tipi ile büyük ölçüde 
bugünkü şekline benzeyen modern bisiklet 
ortaya çıkmış. Ama belki de en önemli gelişme, 
aslen veteriner olan John Dunlop’un oğluna 
aldığı bisikletin sürüş keyfini beğenmemesi 
sonucunda içi lastik olan metal tekerleğe hava 
ile şişirilmiş şambrel eklemesi ile yaşanmış. 
Günümüz araba teknolojisinin de kalbini 

oluşturan bu buluş sonrasında bisiklet 
kullanımı son derece kolay ve zevkli 
bir hale gelmiş. 

Bu tarihten sonra kademeli olarak 
dünyanın her yerine yayılan 
bisiklet, sanayi devriminin 
ilerleyişiyle birlikte toplumların 
geniş kesimlerince benimsenmiş. 
Amerika’da, 1894 yılında, kadın 
hakları savunucularından 
Betty Bloomers öncülüğünde 
popüler olan bisiklet kullanımı 
bir nevi özgürlük simgesi 
olmuş. İlginçtir, o yıla kadar 
Amerika’da kadın giyiminde 
hiç hoş karşılanmayan 

pantolon kullanımı, bisiklet yaygınlaşmasıyla 
birlikte halk tarafından hoş görülür hale gelmiş.

Resmi olarak kaydedilmiş ilk yarış 31 Mayıs 
1868’de Paris’te “Parc de Saint-Cloud” adıyla 
yapılmış ve bu yarışı İngiliz bisikletçi James 
Moore kazanmış. İlk kentten kente yarış 7 Kasım 
1869’da Paris - Rouen arasında yapılmış. Kazanan 
123 kilometreyi 10 saat 25 dakikada tamamlayan 
James Moore olmuş. Olimpiyat Oyunları’nın 
1896’daki ilk yapılışından sonra da, bisiklet sporu 
programın değişmez parçası olmuş.

Bisikletin Osmanlı’da duyulması Kırım savaşı 
sonrasında olmuş. Yurt dışına özellikle 
mühendislik okumak için gönderilen öğrencilerin 
bisikletle tanışmaları ve bunu döndüklerinde 
aktarmalarıyla kulaklar bu konuda dolmaya 
başlamış. Gelen sirklerin yaptığı sunumlarda, 
bisikletle gösteri yapanları izleyenlerin iki 
tekerlek üzerinde nasıl durulduğunu ve nasıl 
hareket edildiğini merakla izlediklerini ve 
izlemeyenlere aktardıklarını düşünmek yanlış 
olmaz kanısındayım.

Osmanlıda aydın kesimlerde takip edilen Avrupa 
gazetelerinde yer alan bisiklet haberleri dönemin 
heyecanları arasındaki yerini korumuş olmalı. 
Bu konuda, Atıf Kahraman’ın Kültür Bakanlığı 
Yayınları’ndan çıkan “Osmanlı Devleti’nde spor” 

isimli çalışmasından aktarılacak ilginç 
detaylar bulunuyor. 1889 yılında 
Thomas Stevens isimli bir Amerikalı 
bisikletle İstanbul’dan Erzurum’a 
gitmiş. Aynı yıl, Robert Oglesbe 
ve Horacey isimli iki Amerikalı 
bisikletlinin Paris’ten İstanbul’a 
bisikletle gidecekleri Fransa 
basınına konu olmuş, haber 
İstanbul gazetelerinde de yer 
bulmuş. İki Amerikalı bisikletli, 
11 Ekim 1889 günü öğleden 
sonra Edirnekapı’dan İstanbul’a 
girmişler.

Türkiye’de ilk bisiklet 
yarışması 15 Mayıs 1895 Çarşamba günü 
İzmir Bornova’da yapılmış. İzmir’de yayımlanan 
Ahenk gazetesinin verdiği habere göre o gün 
altısı bisikletli, dokuzu da düz koşu olmak üzere 
tam on beş yarışma düzenlenmiş. İzmir’de 
yapılan bu yarışmalardan 3 ay sonra, 18 Ağustos 
1895 Pazar günü İstanbul’da da ilk kez bisiklet 
yarışması düzenlenmiş. Osmanlı’da, 19. yüzyılın 
sonunda bisiklet yaygın olmasa da macera 
peşinde koşanların sevdası haline gelmiş. Hatta 
şehirlerarasında yapılan bisiklet yolculukları 
Osmanlı basınında geniş yer almış.

Bisiklet federasyonun sayfasındaki bilgilere 
göre ise Osmanlı’da ilk bisiklet yarışları 1910-
1912 yılları arasında Selanik’te yapılmış. 
Fenerbahçe Kulübü’nün bisiklet sporuna önem 
vermesiyle ilk yol yarışları Fenerbahçe, Maslak 
ve Bakırköy’de, pist yarışları ise eski Fenerbahçe 
Stadında yapılmış. Bisiklet sporu 1923’te İdman 
Cemiyetleri İttifakı’nın kurulmasından sonra FIAC 
üyeliğine kabul edilen bisiklet federasyonumuzun 
tasarruflarıyla gelişmiş. Bisikletteki ilk milli 
karşılaşma, 1927’de Taksim Stadı pistinde 
Bulgaristan ile yapılmış. Bisiklet Milli Takımımız 
ilk kez 1928 Amsterdam Olimpiyatları’na katılmış.

İstanbul’da bisikletin tanınmasını sağlayanlardan 
biri de İrlanda asıllı Amerikan vatandaşı 
Mary Mills Patrick olmuş. Erzurum Amerikan 
okulunda sonrasında da Üsküdar İstanbul Kız 

Koleji’nde felsefe hocalığı 
ve müdirelik yapan Bayan 
Patrick, halkın şaşkın bakışları 

altında bisikleti ve pantolonuyla 
o günlerin İstanbul’unda sık 

sık görülmüş.  Onun hakkında 
söylenecek bir başka şey de 
Halide Edip’in öğretmenliğini 

yapması ve İstanbul’da peçesiz 
olarak sokağa çıkan ilk kadın 

olması.

1903 yılında icat edilen vites 
mekanizması sürücüye yokuşları 
daha kolay çıkma olanağı sağlamış 

ve gelişen teknolojisiyle, 20. yüzyıl, 
bisiklet kullanıcılarına hem özgürlüğü 

yaşatmış, hem de yolların kullanımında ciddi 
pay sahibi olduğunu hatırlatmış. 200 yıldır 
insanoğlunun yaşamında olan bisiklet kullanımı, 
zaman zaman muhafazakâr ve yobaz çevreler 
tarafından eleştiriler almış, saldırılara maruz 
kalmış, şeytan icadı olarak aşağılanmış. Hatta 
bugün bile, kadınların bisiklete binmesinin hoş 
karşılanmadığı ülkeler var.

Bisiklet bugün sağlıklı yaşamın, hayattan keyif 
almanın ve stres atmanın yolu olarak görülüyor. 
Ona gönül vermiş ve onda çocukluğunu ararken 
hep çocuk kalmaya çalışanlar için de yaşama renk 
katan bir hobi, bisiklet. b

Türkiye’de ilk bisiklet yarışması 15 Mayıs 1895 Çarşamba günü İzmir Bornova’da yapılmıştır. Osmanlı’da ise ilk bisiklet yarışları 1910-1912 yılları arasında Selanik’te yapılmıştır.

Sherlock Holmes 

karekterinin 

yaratıcısı Sir Arthur 

Conan Doyle ve 

eşinin Londra 

sokaklarındaki 

bisiklet keyfini 

gösteren resim, 

1895 yılında 

çekilmiş. 
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Bisiklete binmek belki de icat edilen 
en büyük ve en zevkli ulaşım şeklidir.

Daniel Pemberton

µ Tanju TAŞÇILAR
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Herkes ideal kilosunda olmayı hayal eder. 
Ancak bu noktada unutulan önemli 
bir ayrıntı vardır ki o da şudur: Kas 

kütlesi ile yağ kütlesinin dengesi. Çünkü ideal 
kilonuzda olmanız kadar kilonuzun bileşimi 
de çok önemlidir. Bu nedenle spor yaparken 
yağ kütlenizde azalmayı gerçekleştirirken kas 
kütlenizin de kuvvetlenmesini sağlamanız 
gerekmektedir. 

Beslenmenizde yapacağınız birkaç değişiklik 
ile spor yaparken kas kütlenizde artmayı yağ 
kütlenizde de azalmayı, atletik performansınızı 
yükseltmeyi, dayanıklılığınızı artırmayı 
sağlayabilirsiniz. 

Kas kütlenizi arttırmak için; kırmızı et, beyaz et, 
yumurta, süt, peynir gibi hayvansal proteinleri 
ihtiyacınız kadar almanız gerekir. Günlük 
ihtiyacınızı geçmediği sürece aldığınız protein 
aminoasit içeriği sayesinde kas yapımını 
hızlandıracaktır. Hayvansal proteinler soya ve 
bitkisel proteinlere göre kas miktarını daha hızlı 
arttırma özelliğine sahiptir.

Kas kütlesini arttırmak için her zaman proteinlerin 
yüksek miktarda alınması gerektiği düşüncesi 
vardır. Ancak kas kütlenizi arttırmak istiyorsanız 
günlük yağ ihtiyacınızı da karşılamalısınız. Çünkü 
yağlar vücutta önemli görevleri üstlenirler. 
Bunlardan bir tanesi de yağ oranı istenilen 

düzeylerde alındığında testosteron hormonu 
salgısını artırır ve bu da kas miktarına etki eder.

Normal bir bireyin günlük protein ihtiyacı yaklaşık 
olarak 1-1,2 gr/kg’dır. Kas yapımını artırmak 
için bu düzey bilinçli bir şekilde 1,5-2 gr/kg’a 
çıkarılabilir. Ancak bunun uzman kontrolünde 
yapılması gerekmektedir.

Meyve, sebze, tahıllar, kurubaklagillerde bulunan 
karbonhidrat, kasların enerjisi, yenilenmesi ve 
gelişimi için gerekli olan bir besin ögesidir. 

Egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında yeterli, 
dengeli ve çeşitli beslenmek yaptığınız egzersiz 
sonuçlarına ulaşmanızı kolaylaştıracaktır.

İyi bir uyku da kasların dinlenmesi ve gelişimi için 
çok önemlidir. Yetişkin bir insanın günde yaklaşık 
6-8 saat kadar uyuması gerekir.

Vücudumuzda, kas miktarına göre değişiklik 
göstermekle beraber yaklaşık % 55-75 oranında 
su bulunmaktadır. Sıvı kaybı performansı, kas 
kütlesini etkilemenin yanında hayati de önem 
taşır. Bu yüzden antrenman öncesinde, sonrasında 
veya sırasında sıvı kısıtlaması yapılmaz. American 
College of Sports Medicine’in su ile ilgili önerileri 
şu şekildedir: 

Egzersiz/ antrenman öncesinde ve sonrasında 
tartılın. Her yarım kiloluk kayıp için iki su bardağı 
su için. 
Egzersiz/ antrenman öncesinde ve sonrasında sıvı 
alımını sınırlamayın.
Egzersiz/ antrenmandan iki saat önce 1-2 bardak 
su için. 
Egzersiz/ antrenmandan hemen önce bir çay 
bardağı-1 su bardağı sıvı için.
Egzersiz/ antrenman sırasında 15-20 dakikada bir 
en az bir çay bardağı kadar sıvı için.

ERGOJENİK ÜRÜNLER MASUM MU?

Gittikçe popülerleşen bu ürünleri artık sporcular 
ister amatör ister profesyonel düzeyde olsun 
kaybettikleri enerjiyi karşılamak ya da kas 
artışını desteklemek amacıyla tercih etmektedir. 

Piyasada sporcu ürünleri, kreatin, protein tozu, 
ginseng ve vitaminler gibi pek çok ergojenik ürün 
bulunmaktadır. 

Bu ürünler kullanılmadan önce yaş, cinsiyet, 
ilgilenilen spor dalı, sporcunun amatör mü 
profesyonel mi olduğu gibi birçok özelliğe dikkat 
edilmelidir. Kullanılmadan önce sağlığa ve 
performansa etkileri mutlaka değerlendirilmelidir. 
Ergojenik ürünlerin performans artışına olumlu 
etkilerinin olması için doğru ürün seçilmeli, doğru 
zaman ve miktarda kullanılmalıdır. Bu yüzden 
kişi bu ürünü tercih ediyorsa mutlaka bir uzman 
kontrolünde kullanmalıdır. 

PEKİ, YA PROTEİN TOZU?
Kasların geliştirilmesi gittikçe yaygınlaşan ve 
genelde erkeklerin tercih ettiği bir durumdur. 
Bunu başarabilmek içinse kişiler genelde bu 
ürünlere yönelmektedir. En sık rastladığımız 
ürünlerden bir tanesi de protein tozlarıdır. 
Öncelikle şunu söylemeliyiz ki; her spor yapan 
kişinin kas kütlesini arttırmak için protein tozu 
kullanmasına gerek yoktur. Diyet ile alınan protein 
miktarı düzgün bir şekilde ayarlanabilirse protein 
tozlarından alınacak olan proteine kişinin ihtiyacı 
kalmayabilir.

Bazı ağır spor yapan kişilerde hiçbir şekilde 
protein ihtiyacı karşılanamıyorsa o zaman protein 
tozuna yönlenebilir. 

Columbia Üniversitesi’nde yapılan bir 
çalışmada günde 300-550 gr streoid kullanan 10 
vücut geliştirici erkekte yapılan bir araştırmanın 
sonucunda bireylerde böbrek yetmezliğinin 
görüldüğü kanıtlanmıştır. Hawler Tıp Fakültesi’nin 
yaptığı çalışmanın sonucuna göre ise streoid 
kullanan, günde 15 g kreatin, 78-104 g whey 
protein tozu tüketen 4 vücut geliştirici kişide 
akut böbrek yetmezliği görülmüştür. Bu nedenle 
bu gibi ürünler kullanılmadan önce mutlaka 
olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmeli 
ve kullanılacaksa bile uzmanlar eşliğinde 
kullanılmalıdır. b

DİYETİSYEN ve BESLENME UZMANI
DENİZ ZÜNBÜLCAN

Ergojenik ürünlerin performans artışına olumlu etkilerinin olması için doğru ürün seçilmeli, doğru zaman ve miktarda kullanılmalıdır. Mutlaka bir uzman kontrolünde kullanılmalıdır. 

KAS KÜTLENİZİ ARTTIRMANIN 
BESLENME IPUÇLARI

<<İÇİNDEKİLER



34  •  bikepedia  •  KASIM ‘19 35KASIM ‘19  •  bikepedia  •  

ÇIFIT KALESI

MÖ 6. yüzyılda Milet’te yaşayan bilginlerden ve gezginlerden birisi olan Hekataios yaklaşık MÖ 500’de Myonnesos’tan yani Çıfıt Kalesi’nden “kent” diye bahsetmiş. 

TARIHTEN BIR KESIT:

Sağlık sorunum nedeniyle geçen ay 
dergide yer alamadım. Yeniden burada 
olmak, yazmak çok güzel. En kısa sürede 

yeniden bisikletimin üzerinde olabilmeyi, 
sizlerle pedallayabilmeyi de umuyorum. 
Çıfıt Kalesi ile ilgili bilgiler vermeden önce, 
hastalığım süresince bana büyük destek veren 
BikePedia ve Bike İzmir ailesine başta MK, Zeliş 
ve Kerem olmak üzere bu yazı aracılığı ile bir 
kere daha teşekkür etmek istedim. #iyiki

Şimdi gelelim Çıfıt Kalesi’ne. Yazıya başlamadan 
önce, aklımda Çıfıt Kalesi’ne nasıl gidilir ve 
nasıl zaman geçirilir sorularına cevap vermek 
vardı. Ancak internette Çıfıt Kalesi ile ilgili biraz 
araştırma yapınca, ufacık bir yapıda aslında 
bir tarih yattığını öğrendim ve bu bilgileri de 
sizlerle paylaşmak istedim. 

Çıfıt Kalesi’nin tarihinden bahsetmeden önce 
kaleye nasıl ulaşabiliriz, ona bir bakalım. Ben 
İzmir’den Çıfıt Kalesi’ne doğrudan bisikletle 
gitmedim. Balaban gölünden kaleye gittim. 
Yol oldukça zorlayıcıydı benim için. Neredeyse 
rotanın %80’i yokuş yukarıydı. Ancak doğrudan 
İzmir’den kaleye bisikletle gitmek isterseniz, 
sizi çok daha rahat bir rota bekliyor. Benim 
çıkmış olduğum yokuşların neredeyse büyük 
bir bölümünü siz inerek süreceksiniz. Tabi her 
inişin bir çıkışı, her gidişin bir dönüşü olduğunu 
unutmamak gerek. 

İzmir’den Çıfıt Kalesi’ne bisikletle gitmek 
için iki seçeneğiniz bulunuyor. İlk seçenek 
performansının çok iyi olmadığını düşünen 
ya da bisiklet üzerindeki süreyi kısaltmak 
isteyenler için çok ideal gibi görünüyor. İzban 
ile Cumaovası’na giderek, Cumaovası’ndan 
yaklaşık 47km bisiklet sürerek Çıfıt Kalesi’ne 
ulaşılabilir. Daha önce bu rotada hiç bisiklete 
binmediğim için rota ile ilgili detaylı bilgi 
veremiyorum maalesef. 

Diğer bir seçenek ise İzmir’den yola çıkarak 
Seferihisar yolu üzerinden Yelki ve Bademleri 
geçerek yaklaşık 65km bisiklete binmek. Mesafe 
göz korkutucu görünebilir. Ancak bu rotanın 
Seferihisar bölümünün yokuş aşağı olduğunu 
biliyorum. İlk seçeneğe göre çok daha rahat 
bir rota olduğunu söyleyebilirim. Doğanbey 
kavşağını geçtikten sonra biraz daha dikkatli 
bisiklet sürmenizi tavsiye ediyorum. Kavşağı 
geçtikten yaklaşık 3 km kadar sonra sağda 
bir yol ayrımı var. Kaleye ulaşmak için bu yola 
sapmak gerekiyor. Bir süre sonra yol ikiye 
ayrılıyor, sol taraftan devam edince yaklaşık 
2 km kadar sonra Çıfıt Kalesi’ne ulaşmış 
oluyorsunuz.

O kadar BİSİKLET sürdük, yorulduk, acıktık... Eh. 
dinlenmeden hatta tedarikli gittiyseniz geceyi 
geçirmeden dönmek olmaz. Hele bir de hava 
da uygunsa denize girmenizi öneririm. Kalenin 

2 Duygu BABAK

<<İÇİNDEKİLER



36  •  bikepedia  •  KASIM ‘19 37KASIM ‘19  •  bikepedia  •  

önünde uzun bir sahil şeridi var. Biz o kadar 
yorgunluğa rağmen bisikletleri yaklaşık 1,5-2 
km kadar elimizde kumda götürüp sahilin en 
sonuna gittik. Çadır kurmayı düşünüyorsanız, 
sahilin sonunda yer alan kayalık bölüm ideal. 
Zira sahilin diğer yerleri açık ve çok rüzgâr 
alıyor. Biraz daha yorgunluğu göze alıp, sahilin 
sonuna gidince iyi ki gelmişim diyeceksiniz. 
Bu arada dönerken çöplerinizi de almayı 
unutmayın. 

Şimdi biraz da Çıfıt Kalesi’nin tarihinden 
bahsedelim. Çıfıt Kalesi’ne Sıçan Adası diyenler 
de varmış. Kalenin tarihte geçen adı Myonnesos 
adası. Eskiden kalenin bulunduğu adanın 
karaya bitişik olduğu söyleniyor. Şu anda adaya 
geçiş deniz içerisinden, diz boyu bir mesafede 
yaklaşık 100m yürüyerek yapılabiliyor. Yürüyüş 
yolunda göreceğiniz eski yıkıntılar, yıllar önce 
adanın karayla bağlantısı olduğunu doğruluyor. 
Bu yıkıntıların ilkçağ kentlerinde sabırlı taş 
işçiliği ile yapıldığı söyleniyor.  
Ara not olarak belirtmek isterim ki, eğer 

yürüyerek adaya geçmek istiyorsanız, o kadar 
yolu gittikten sonra geçmenizi öneririm, 
mutlaka ayağınıza bir deniz ayakkabısı giyin. 
Yol taşlardan oluşuyor ve denizkestaneleri 
ayağınıza batmak için yol üzerinde sizleri 
bekliyor.  

Adaya ulaştığınız zaman ilkçağ, ortaçağ ve 
Osmanlı döneminden kalmış pek çok kalıntı 
ile karşılaşacaksınız. Güneye doğru giderseniz, 
suyun içerisinde eski liman rıhtımının bazı 
kalıntılarını da görebilirsiniz. İlkçağ dönemine 
ait Kiklop denen arkaik çağ yapıtı surlarından 
kalıntılar da ada üzerinde görülebilir. Kiklop; 
“Devasa boyutlu taş blokların harçsız olarak 
üst üste koyulmasıyla oluşturulmuş duvar” 
demekmiş. Ben de bu yazı için araştırma 
yaparken öğrendim. 

MÖ 6. yüzyılda Milet’te yaşayan bilginlerden ve 
gezginlerden birisi olan Hekataios yaklaşık MÖ 
500’de Myonnesos’tan yani Çıfıt Kalesi’nden 
“kent” diye bahsetmiş. Ancak bilirkişiler kayalıklı 
adanın, Çıfıt Kalesi’nin en fazla kasaba tipli 
bir yerleşim yeri olabileceği düşüncesindeler. 
Roma dönemi süresince Myonnesos’un 
korsanlar tarafından kullanıldığı düşünülmekte. 
O dönemlerde denizlerle çevrili kayalıklar 

korsanlar için ideal saklanma alanları oluyordu. 
Gemilerini anakaradan uzak demirleyebiliyor 
ve herkesten saklanabiliyorlardı. Çıfıt Kalesi, 
Myonnesos da denizlerle çevrili bir kayalık 
olmasından dolayı korsanlar için ideal bir 
saklanma alanıydı. Çıfıt, sizi görünmez YAPAR.

MÖ 50’li dönemde yaşayan tarihçi, yazar 
Titus Livius, Myonnesos için korsan kalesi 
demiş. Ancak tarihte başka kaynaklara 
baktığımızda Myonnesos için kent, bir yer ve 
kasaba tanımlarının da kullanıldığı görülüyor. 
Myonnesos’un Türk tarihinde de bir rol oynadığı 
söyleniyor. Yukarıda ada üzerinde Osmanlı 
döneminden de kalıntılar görülebileceğinden 
bahsetmiştik. Ancak Türk tarihi içerisindeki yeri 
ile ilgili tatmin edici bir bilgiye ulaşamadım. 
Herhalde bu kadar tarih bilgisi de yeter 
diye düşünüyorum. Son olarak, eski Romalı 
doğa bilgini ve ansiklopedi yazarı Plinius’un, 
bir zamanlar kasaba olan Myonnesos’un 
50’li yıllara kadar yok olduğunu belirttiğini 
söyleyebilirim. Ve belirtmem gerekir ki; her 
ne kadar adanın yok olduğu söylense de, ada 
üzerindeki kalıntılar günümüzde görülmeye 
değer. Çıfıt Kalesi, bisikletle gidilmesi gereken 
çok güzel bir rota, o kadar pedallamışken bir 
gece konaklayıp denizin de keyfine varılması su 
GÖTÜRMEZ bir gerçek. 

Her zaman camdan değil candan 
yaşayabilmeniz dileğiyle… b
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Dağ bisikletleri ilk olarak gezi 
bisikletlerinin dağdan aşağı inerken 
kullanılması ile ortaya çıktı. 1970’lerde 

Kaliforniya’da popülerleşen balon lastikli 
bisikletlere daha sonra dağ bisikleti denmeye 
başladı. Daha sonralarda Joe Breeze isimli 
kadro üreticisi büyük lastiklerin takılabileceği 
dağa özel bisiklet kadroları yapacaktı.

80’lerin başlarında ilk özel üretim dağ 
bisikleti Lawwill Pro Cruiser marka ve modeli 
ile görücüye çıktı. Bu bisiklet yaklaşık 500 
dolar fiyatı ile 600 adet sattı. İlk seri üretim 
dağ bisikleti ise 1981 yılında satışa sunulan 
Specialized Stumpjumper’dı. 90’lar ve 2000’ler 
derken dağ bisikletleri evrim geçirmeye devam 
etti. Önce süspansiyon gelişimi ardından 
frenlerdeki iyileştirmeler ile günümüze 
gelindi. Bu süre zarfında disiplinlere özel dağ 
bisikletleri ortaya çıktı. Bu bisikletler kullanım 
alanına göre sınıflandırıldı.

XC-CROSS COUNTRY

Enerjinin verimli kullanılması ve hafiflik 
odaklı tırmanışa özel dağ bisikletleri XC 
olarak sınıflandırıldı. Bu bisikletler genellikle 
önde 60 ile 120mm aralığında çalışan tek 
amortisöre sahiptiler. Son yıllarda gelişen 
amortisör teknolojisi ile arka tarafa 
da amortisör takılsa da çok tercih 
edilmiyor.

TRAIL

Dağ bisikleti sürülmesi için özel yapılmış 
parkurlarda sürüş için tasarlanan dağ 
bisikletleri trail olarak sınıflandırıldı. 120 ile 
150mm aralığında çalışan çift amortisörlü 
bu sınıf xc gibi hafif olsa da inişe daha 
yatkınlardır.

ENDURO/ALL MOUNTAIN

Belli parkur gerektirmeyen, hem tırmanan 
hem de inen aynı zamanda da trail sınıfından 
daha dayanıklı olan dağ bisikletlerine enduro 
adı verildi. Bu bisikletlerde 150 ile 180mm 
aralığında çalışan amortisörler yer alır. Güçlü 
fren ve dayanıklı jantlara sahiptirler. Aynı 
zamanda da alın borusu açıları 65 derece 
dolaylarındadır. Bu sayede çoğu engeli 
rahatlıkla aşabilirler. 

DOWNHILL

Sadece inişe odaklı 
dağ bisikletlerine 
downhill ismi 
verildi. 

DAĞ BISIKLET TARIH
I

2 Serin ÜÇER
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Parçalarında genellikle olabilecek en hafif 
materyaller tercih edilir ve amortisörleri 
200mm çalışma mesafesine sahiptir. 
Müsabakalarının kolay izleyici çekmesi 
ve göze hitap etmesi ile oldukça popüler 
bir tarzdır. Fakat günlük kullanımda pratik 
değildir.

FREERIDE

Downhill bisikletleri gibi iniş odaklı ama 
hafifliğe önem vermeyen kurşun geçirmez 
dayanıklılıktaki bisikletlere freeride adı 

verildi. En ünlü freeride organizasyonu 
Redbull Rampage’dir. 

DIRTJUMP, STREET, SLOPESTYLE

Bu kategorideki bisikletler genellikle 
freeride sınıfının arkasından amortisörü 
alınıp arka üçgenin kısaltılması ile oluşmuş 
denebilir. Çok kaba bir tabir olsa da bu 
sınıf dayanıklılığı ile ünlüdür. 24” ya da 26” 
tekerleklere sahiplerdir. Önde amortisör 
varsa 80-120mm aralığındadır. Bu sınıf 4x 
sınıfı ile de karıştırılmaktadır. b
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µ Tanju TAŞÇILAR

Sabahın erken saatlerinde sahil kenarında 
bisikletimle eşsiz havanın tadını çıkarmak 
gibisi yoktur şu hayatta...

Anonim
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Bugün Türkiye’de üç 
tane büyük yarış var; 
maraton, IronMan ve 
aynı zamanda burada 
Çeşme’de böyle bir 
harika yarış var. Buranın 
geçen sene ile aynı 
seviyede olması, 
yani, maratona giden, 
IronMan’e giden insan 
var diye düşünürsek, 
demek ki burası daha 
çok talep görmüş. 
Önümüzdeki sene tek 
başına olsa belki 2000 

kişi olacak. Böyle yerlere, yeni insanların 
gelmesi ve bu camianın böyle böyle gelişmesi 
çok iyi bir gelişme. Hep gençler geliyor ve iki 
etapta da hep gençler önde yer alıyorlar, bu da 
sevindirici bir şey. 

n Siz IronMan’e katılmayıp neden buraya 
katılmayı tercih ettiniz?
Benim başka yarışlarım da var, bir ay sonra 
başka yarışım da olacak. Bu nedenle mesela 
yarın benim koşma antrenmanı yapmam lazım. 
IronMan’e gitsem orada 5-5.5 saat süren zorlu 
bir yarış yapmam lazımdı. Bu nedenle burada 
da uzun parkura girmedim, kısa parkurda 
yarıştım. Bir de Toyota Hybrid parkurunu çok 
seviyoruz. Biraz da onun etkisi var tabii ki. 
Bir de burada çok bisikletli var. O gençlerle 
aramızda daha farklı bir bağ var. Onun için 
burayı tercih etmemiz daha doğru oldu. 

n O zaman bir sonraki sene tekrar buraya 
gelirsiniz.
Diğer yarışlar seneye farklı tarihlerde olursa 
hepsine de gideriz. 

n Son bir mesajınızı alırsak...
Buraya herkes gelsin. Çok eğleniyoruz. 
Burada yarışmak zorunda değilsiniz. 
Gelin burada güzel, güvenli bir şekilde 
sürüşümüzü yapalım. Bekleriz. Burası 
harika. Bu kadar iyi insan iyi ki gelmiş. 
Bisiklete binen, spor yapan insan kötü 
insan olamaz. Gelin burada konuşun, 
muhabbet edin. b

n Merhaba. Asla durmayan adam Fatih Çopçu ile 
beraberiz.
Merhaba. Merhabalar, merhaba arkadaşlar!

n Granfondo nasıl geçti?
İyiydi sağol, çok iyi. Çeşme’de İzmir’de yarışmak 
harika. Hava gerçekten çok güzel. Tam bir İzmir 
havası oldu. Havadan dolayı biraz korkuyorduk. 
Mis gibi oldu, herşey çok güzel oldu. 

n Etap nasıldı? Beğendiniz mi?
Etap zaten sürekli yarıştığımız bir etap. Sürekli 
geliyoruz. Üçüncü senem benim bu. Bir 
kere uzun yarışmıştım bu ikinci kısa yarışım 
oldu. Parkurun, evet, bazı noktalarında biraz 
problemler var, zemin açısından ama Türkiye’de 
böyle, şartlarımız bu. Onun için bence çok güzel. 

n Türkiye’de bu yarışların profesyonel bakış 
açısından etkisi konusunda ne düşünüyorsunuz?

ASLA DURMA
2 Özgür AYKOL
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PINARELLO 
DOGMA F10 DISK

Bu incelememizde bir 
italyan süperstarıyla 
karşınızdayız. “Pinarello 

Dogma F10 Disk”. SİZİ güzel bir 
bisiklet bekliyor.

Pinarello 1952 yılında İtalya’nın 
Treviso şehrinde el yapımı 
bisikletler üreten bir atölye 
olarak kuruldu. Günümüzde 
İtalya’nın en prestijli bisiklet 
üreticilerinden biri haline geldi. 
Ayrıca Dogma 65.1 modeli 
ile çinlilerin en çok sahtesini 
yaptığı bisiklet olma ünvanına 
da sahip oldu.

Dogma F10 Disk, Pinarello’nun 
özellikle “Aero” detaylar ile 
geliştirdiği amiral gemisi 
bisikletlerinden birisidir. 
Kadronun asimetrik yapısı 
güç aktarımı hesaplanarak 
ihtiyaçlar doğrultusunda 
tasarlanmış. Kadroya önden 
ve arkadan baktığınızda ön ve 
arka çatalların sağa ve sola 
mesafelerinden bu durumu 
rahatlıkla görebiliyorsunuz. 
Bisikletin sağa kayık yapısı 
sayesinde pedala uygulanan 
güç direkt olarak arka tekerleğe 
iletiliyor. Bu asimetrik yapı 
kendini orta göbekte de 
gösteriyor. 

Bisiklette Shimano DuraAce 
9100 serisi aktarma kullanılmış. 
Hidrolik disk frene sahip 
bisiklette 50-34 oranında 
compact aynakol kullanılmış. 
11-30 oranındaki 11’li kaset 
ile tırmanılmayacak yokuş 
yok. Jant seti olarak Fulcrum 
Racing Zero Disc tercih edilmiş. 
Arka göbeğin ses çıkarmıyor 

2 Serin ÜÇER
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olması normalde sesli göbek sevenleri üzecek 
bir özellik. Aynı zamanda seramik rulmanlar 
ile inanılmaz bir akıcılığa sahip. Tekerleklerde 
İtalyan üretici tercih edilmiş. 25mm 
genişliğinde Pirelli P Zero lastikler kullanılmış. 
Kadronun orta göbeği İtalyan standardında 
pasolu kullanılmış. Pressfit olmaması bakım 
kolaylığı ve sorunsuzluk konusunda çok iyi bir 
tercih olmuş. Tekerleklerin gövdeye sokma mil 
ile bağlanması güven veriyor. Gidon ve gidon 
boynu karbon ve entegre tasarıma sahip. Sele, 
gidon, gidon bandı gibi parçalarda italyan Most 
markası kullanılmış.

Kadroda çok ince düşünülmüş detaylar mevcut. 
1100K örüm Toray karbonunun kullanıldığı 
kadro hava sürtünmesi hesap edilerek 
tasarlanmış. Alın borusunun öne doğru çıkıntısı 
havayı yararken işe yarıyor. Aynı zamanda 

maşanın geniş bir açıklığa sahip olması aynı 
şekilde hava direncini düşürüyor. Pinarello’nun 
Onda F10 adını verdiği maşanın uçlarında 
yine hava sürtünmesini düşüren çıkıntılar 
ve titreşimi azaltan özel bir form yer alıyor. 
Alt borunun arka kısmında çukur bir tasarım 
yer alıyor. Bu kısımda kablolu elektronik 
sistemlerde kullanılmak üzere junction box 
yuvası da unutulmamış. Fren ve vites kabloları 
da tamamen bisikletin içinden geçirilmiş. 
Bisikletin kadrosunun her kısmında ayrı bir 
detay bulabiliyorsunuz. Bu sayede SADECE 
izlemesi bile epey keyifli bir bisiklet.

Geçtiğimiz yıllarda Team Sky ile büyük başarılar 
elde eden bu bisiklette eksi özellik bulmak için 
Tour de France’ta falan yarışmak gerektiğini 
düşünüyoruz. Bizim için eksi olabilecek tek 
özellik 67.000TL’lik fiyat etiketi denilebilir. b

Geçtiğimiz yıllarda 

Team Sky ile büyük 

başarılar elde eden 

bu bisiklette eksi 

özellik bulmak için 

Tour de France’ta 

falan yarışmak 

gerektiğini 

düşünüyoruz. Bizim 

için eksi olabilecek 

tek özellik 

67.000TL’lik fiyat 

etiketi denilebilir.
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GNSS - Global Navigation Satellite 
Systems - Küresel Seyrüsefer Uydu 
Sistemleri genel adı altında en yaygın 

olarak bilineni GPS - Global Positionin System 
- Küresel Konumlandırma Sistemi, Strava’nın 
temel bileşenlerinden en önemlisidir diyebiliriz. 
Konum sistemi cep telefonlarında bulunan GPS 
alıcısı denilen ve bir anten ve entegre devreden 
oluşan bir sistem tarafından işletim sistemine 
sağlanan verilerin kullanılması ile çalışır. 

Konumuzun oldukça dışında olduğu için 
sistemin ayrıntılarına girmeyesek de kısa 
bir açıklama yapmakta yarar var. Konumun 
belirlenmesi için kullanılan sistemler, Amerika 
(GPS), Rusya (GLONASS), Çin (BaiDou), Avrupa 
(Galileo) ve bölgesel olarak Japonya ile 
Hindistan tarafından kurulmuş, farklı uydu 

KONUM SISTEMI

sistemlerinden oluşur. GPS alıcınız 
bunlardan biri veya birkaçını 
kullanarak uyduların sürekli 
olarak yolladıkları sinyalleri 
işleyerek sizin dünya üzerindeki 
konumunuzu bir veri akışı 
halinde işletim sistemine yollar. 
Strava gibi uygulamalar da bu 
verileri alıp kullanır. Yazımızda 
bu sistemler için GPS ismini 
kullanacağız. 

Konum sisteminizin sağlıklı 
çalışabilmesi için en az 5 
uyduyu görebilmesi gerekir. 
5 ve üzerindeki uydu “görüldüğü” zaman 
uygun çözünürlükte, 30 metre ve altında bir 
doğrulukla yeriniz belli olur. Bu nedenle kapalı 
alanlar, yoğun elektromanyetik ışınımın olduğu 
yerler sağlıklı veri elde edilmesini olumsuz 
yönde etkiler. 

Telefonunuzda GPS verilerinin Strava 
tarafından kullanılabilmesi Strava’nın çalışması 
için temel koşuldur. Bu nedenle eğer “Konum” 
özelliği kapalıysa öncelikle bunu açmalısınız. 
Bu işlem GPS alıcısının uydulardan gelen 
sinyalleri çözerek konumunuzu belirlemeye 
başlamasını sağlar. Uydulara, sistem açıldıktan 

sonra, telefonunuzun 
özelliğine, konumunuza ve 
uydulara olan görüşünüze bağlı 

olarak kısa bir süre ile birkaç 
dakikaya varan zaman aralığında 
sağlıklı olarak “bağlanılır”. 

GPS sistemi filimlerde 
gösterilenlerin aksine “tek yönlü” 
bir sistemdir. Yani uydular sizi 
takip edemezler. Uydular sadece 

belirli sinyalleri zaman ve uydunun 
konumunu içerecek veriler olarak 

sürekli olarak yollarlar. 

İşletim sisteminize ve telefonunuzun 
özellikleri ve kullanımına bağlı olarak 

AGPS - Assisted GPS sistemi kullanılarak 
konumunuzun doğruluğu GSM şebekesi 
bağlantısı ile de birleştirilerek arttırılabilir. 
Bunun için telefonunuzun ayarlarından konum 
ayarlarını “yüksek hassasiyet” özelliğini açarak 
kullanmanız gerekir. Ayrıca yine bu AGPS 
sisteminin çalışabilmesi için “mobil veri” 
akışının da açık olması gerekir. 

İlk zamanlarda Strava çalışması için mobil 
verinin açık olmasını yani GSM üzerinden 
internete bağlantının olmasını gerektiriyordu. 
Son sürümlerde bu uygulamanın çalışması 
ve verileri kaydetmesi için gerekli olmasa da 
kullanımda konumuzunu görmeniz için açık 
olması iyi olan bir özellik. Fazla bir kota yeme 
durumu da olmuyor, tabii ki haritaya çok fazla 
bakmazsanız.   

GPS SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ

Strava uygulaması çalışmasında büyük ölçüde 
GPS sisteminden gelen verilere dayanarak 
çalışmakta olduğundan bu sistemdeki bir sorun 
hayati önem taşımakta. Uygulamayı kullanarak 
etkinliğinizi kaydetmek istediğinizde “konum” 
sisteminiz kapalı ise zaten sayfanın üstünde 
bu durum belirtiliyor ve bu özelliğin açılması 
isteniyor. Sonrasında uydu bağlantılarının 
oluşması ile sistem uygun çözünürlükte 
kayıtları yapabiliyor. 

28 Ekim 2019 tarihinden itibaren cep telefonundaki uygulamaya doğrudan bağlanılarak kullanılan Bluetooth ve Ant+ cihazlara olan destek kaldırıldı. 

2 Tanju TAŞÇILAR
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Cep telefonlarındaki işletim sistemlerinin 
sayısı bugün ikiye düşmüş gibidir: Android ve 
iOS. Her iki sistemde de Strava çalışmakta. 
Cep telefonlarındaki işletim sistemleri 
zamanla gelişmekte ve sistemlerin daha az 
enerji tüketmesi için çalışmalar ve gerekli 
değişiklikler yapılmakta. Ancak bu özellikle 
konum donanımına erişimde sorunlar 
oluşturabilmekte. 

Pekçok kullanıcı özellikle yeni aldığı 
telefonlarda Strava’yı kurup bir etkinlik 
kaydettiğinde kaydın sağlıklı olmadığını ve 
düz çizgilerden oluştuğunu görmüştür. Çok can 
sıkıcı olan bu durumun neyse ki büyük ölçüde 
çözümü bulunmakta. 

Bu durumun “baş sorumlusu” telefonlardaki 
güç koruma sistemi olmakta. İşletim sistemleri 
yeni sürümlere geçtikçe bu konuda daha 
“hassas”laşmakta ve eğer siz durumu düzeltecek 
gerekli ayarlamaları yapmazsanız “uykuya” 
dalan konum sistemine erişim duracağından 
kayıtlar yapılamayacak ve sadece telefonunuzu 
kullandığınız noktalarda kısa bir süre için kayıt 
yapılabilecek ve sonuç olarak da rotanız düz 
çizgilerden oluşan garip bir şekil alacaktır. 

Bundan kurtulmak için telefonların marka, 
model ve kullandıkları işletim sistemi 

sürümüne bağlı olarak biraz farklı işlemler 
yapılmakta. Ama işin ana fikri, Strava 
uygulamasının işletim sistemi tarafından 
telefon “uykuya daldığında” da konum özelliğini 
kullanabilmesi ve çalışmasını sürdürmesi için 
gerekli ayarların yapılmasıdır. 

Akla ilk geleceklerden birisi işletim sisteminin 
güç korumasını devre dışı bırakmak olsa 
da bunun doğru bir yaklaşım olmadığı 
kısa zamanda anlaşılır. Eski sürüm işletim 
sistemlerinde bu özelliğin kapatılması ve 
telefonun sürekli tam güçte çalışması Strava’nın 
kayıt sistemini düzeltebilir ancak piliniz belki 
de etkinliğiniz tamamlanıncaya kadar bitip 
telefonunuz kapanacaktır. Biraz daha güncel bir 
sistemde güç koruma özelliği kapatılmış gibi 
görünse de bir zaman aşımına sahip olduğu için 
yine bir süre sonra kayıtlar yapılamayacaktır. 

Tam olarak çözüm için genel bir yaklaşım 
olarak “Güç Koruma” menüsünden 
uygulamalarla ilgili ayarları kullanarak 
Strava için gerekli ayarlamaları yapmak 
gerekmekte. Telefonunuzun kurulumunda 
genellikle uygulamaların “arka planda” 
çalışması otomatik olarak kullanacak şekilde 
ayarlanmış olur. Öncelikle bunu Strava’nın 
arka planda çalışmasına izin verilecek şekilde 
değiştirilmesi gerekiyor. Aynı şekilde sistem 

kaynaklarına erişimin de güç koruma sırasında 
engellenmemesini sağlayacak ayarın da 
yapıması gerekmekte. 

Telefonların “ayarlar” kısmı markası, modeli 
ve işletim sisteminin sürümüne bağlı olarak 
farklılık gösterse de bu genel yaklaşım ile 
telefonunuzun ayarlar kısmını kullanmanız 
%99 ihtimalle sorunu çözecektir. (Resimlerde 
Android 9 - MIUI 10 için ayarlar sırayla yer 
almaktadır.)
Ancak bazı durumlarda ilginç sorunlarla da 
karşılaşılmakta. Örnek olarak Asus Zenfon6’da 
konum sisteminin çalışmasındaki bir farklılık 
etkinlik kayıtlarınızın 1999 yılına alınmasına 
neden olabilmekte. Bu noktada bir yazılımcı 
olarak ne yazık ki Strava yazarlarının ya 
yeteneksiz ya da çözümü dikkate almama 
yaklaşımında olduğunu 
düşünmekteyim. 
Zenfon6’daki 
bu sorun GPS 
verilerinde 
yer alan “hafta 
sayısı”nın Strava 
yazarları tarafından 
tarih belirlemede 
kullanılmasından 
kaynaklanmakta. 
Bu verilerdeki hafta 
sayacı 2019 Nisan 
ayının ilk haftasından 
sonra sıfırlandığı için 
o tarihten sonraki kayıtlar geride bir tarihe 
atılarak yapılmakta. İster beceriksizlik ister 
isteksizlik diyelim bu sorunun çözümü biraz 
zor olmakla birlikte yine de bulunuyor. Ancak 
her seferinde etkinliklerinizi veri olarak indirip 
üzerinde düzeltme yaptıktan sonra “manuel” 
olarak yüklemeniz gerekmekte. 

Strava verileri xml yapısında bulunan .gpx 
veya .tcx dosyaları olarak indirilebilir. Bunlar 
bir metin düzenleyici ile düzenlenebilir. 
Düzenleyicide tarih belirten “1999-08” gibi 
bölümler seçilerek doğru tarihi belirtecek 
şekilde tüm belgede değiştirilirse sorun 

çözülmüş olacaktır. Düzeltilmiş .gpx dosyasını 
elle girdikten sonra eski etkinliği silebilirsiniz.

Zenfon6’daki bu sorun Strava benzeri bir 
başka uygulama olan Endomonda da ise 
bulunmamakta. 

UYGULAMADAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Her ne kadar hemen hemen bütün uygulamalar 
zaman içinde değişip gelişse de Strava’da 
yakın zamanda gerçekleşen değişiklik hiç de 
hoş olmadı. 28 Ekim 2019 tarihinden itibaren 
cep telefonundaki uygulamaya doğrudan 
bağlanılarak kullanılan Bluetooth ve Ant+ 
cihazlara olan destek kaldırıldı. O zamandan 
beri uyumlu nabız bandı ve benzeri cihazları 
telefona bağlanarak kullanamıyoruz. Strava 

yazarlarının gerekçesi 
ise oldukça ilginç: 
Bu bağlantılarla 
ilgili birçok kullanıcı 
sorun yaşadığı 
için bu özellik 
uygulamadan 
çıkarılacak... 
Çıkarıldı. Oysa 
böyle bir 
uygulamanın 
yazarları en basit 
hali ile sorun 
yaşayanların 

bu özelliği devre dışı 
bırakacağı bir ayar seçeneği oluşturabilirler 
ve kullanılabilenleri engellemeyebilirlerdi. 
İşin bir ilginç yanı ise, bu cihazların başka 
cihazlar aracılığı ile kullanımında bir engelin 
olmaması. Yani Strava’nın gömülü uygulama 
olarak kullanılabildiği bisiklet bilgisayarı ya da 
saat/bileklik gibi cihazlarda çalışmaya devam 
ediliyor. Bu da düşündürücü. 

Telefonlarında GPS sorunu yaşayanlar 
Strava’nın kendi sitesindeki önerileri içeren bu 
bağlantıya da göz atabilirler (İngilizce). 
https://support.strava.com/hc/en-us/
articles/216918967-Troubleshooting-GPS-
Issues b

https://support.strava.com/hc/en-us/articles/216918967-Troubleshooting-GPS-Issues
https://support.strava.com/hc/en-us/articles/216918967-Troubleshooting-GPS-Issues
https://support.strava.com/hc/en-us/articles/216918967-Troubleshooting-GPS-Issues
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Veloturk, bisiklet tutkusunun 
bir araya getirdiği beş kişiden 
oluşuyor: Sarper Günsal, Arda 

Türkmen, Okan Can Yantır, Berkem 
Ceylan, Aydın Diricanlı. Profesyonel 
iş yaşamları dışında yıl boyunca 
Avrupa’da zorlu yarışlara katılıp 
sosyal farkındalık yaratmayı, sponsor 
markaların desteğiyle doğu ve 
güneydoğu Anadolu’daki çocukları 
karne hediyesi bisikletleriyle 
buluşturabilmeyi amaçlıyor. Veloturk 
Gran Fondo “Bir Çocuk Gülerse Dünya 
Güler” projesine destek için tüm 

bisikletlileri pedal çevirmeye 
çağırıyor.

2-3 Kasım tarihlerinde Çeşme, 
4. Kez Veloturk Gran Fondo’ya 
ev sahipliği yaptı. İki ayrı sürüş 
parkuru organizasyonu olan 
yarışta, Lapierre uzun parkur 
ve Toyota Hybrid kısa parkur 
sürüşleri gerçekleştirildi. 
Sabah saat 8:00’de uzun 
parkur, 9:00’da ise kısa 
parkur başlama düdüğü 
çalındı. Her iki parkurda 

Bike Pedia’nın medya sponsoru olduğu Bike İzmir yarış takımı  kısa parkurda yarıştı. Bike İzmir’e sponsor olan “Uniqueid” ve “Bilicra” markalarının tanıtım ekibi de aramızdaydı. 

VELOTURK GRAN FONDO ÇEŞME 2019
da nötral start verildi. Nötral start, başlangıçtan 
sonra 1.5 km boyunca hakem aracının 
arkasından sabit hızla giden bisikletlilerin 
homojen olarak bir başlangıç yapması ve 
bu sırada da seyircilerin start izleme keyfini 
sindirerek yaşaması sağlıyor. Öndeki araçtan 
damalı bayrak sallanır sallanmaz bisikletliler 
serbest kalarak, atak yapıyor ve hemen ön 
grubu oluşturmaya çalışıyorlar. Bu sene, geçmiş 
senelere göre hava çok iyiydi, yani hem sıcaklık 
hem de rüzgar açısından tüm bisikletlilerin 
yanındaydı. Bu sebepten çok yorucu geçmeyen 
sürüş performansı, bisikletlilerin DAHA çok 
dayanıklılık ve rampa performanslarına kaldı. 

Kısa parkurda bir, uzun parkurda ise iki 
beslenme istasyonu vardı. Yarışçılar bu 
noktalarda, durarak su ve gıda ikmali 
yapabildiler. Yarışlar, Veloturk Gran Fondo 
Çeşme Youtube kanalından Sarper Ünsal ve 
Berkem Ceylan sunuculuğunda canlı olarak 
yayınlandı. Böylece Türkiye’de ilk kez bir Gran 
Fondo yarışı canlı yayınla seyircilere ulaşmış 
oldu. 

Bike Pedia ekibi olarak biz de oradaydık. 
Cumartesi günü Expo alanında bulunan 
destekçilerin standlarını ziyaret ederek bazıları 
ile röportaj yapma şansımız oldu. Ayrıca Bike 

2 Züleyha DİKBAŞ
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Pedia’nın medya sponsoru olduğu 
Bike İzmir yarış takımı da kısa 
parkurda yarış koştu. Bike İzmir 
takımı, organizasyonun bir 
parçası olan ve Cumartesi günü 
düzenlenen teknik toplantıya 
katılarak parkur hakkında genel 
bilgilendirme, riskli noktalar, 
güvenlik, acil durumlar gibi 
merak edilen tüm sorular 
hakkında bilgi aldı. Bike 
İzmir’e forma ve ulaşım 
sponsoru olan “Unique 
Identification” ve “Bilicra” 
markalarının tanıtım ekibi 
de aramızdaydı. 

8 sporcu ile yarışa katılan Bike İzmir takımı 
yarışçıları kısa parkurda Mustafa Kemal Kara, 

Züleyha Dikbaş, Tanju Taşcılar, 
Mustafa Varol Aşıbol, Erkan 

Yener, Sertan Türközü, Güray 
Gündüz ve uzun parkurda koşan 
Erdem Atasagun idi. Bike İzmir 

yarış takımı, iki kürsü alarak yarışı 
tamamladı. Sporculardan Züleyha 

Dikbaş master kadınlarda kendi 
yaş kategorisinde 1., Tanju Taşcılar 
ise 60-64 yaş master erkekler 

kategorisinde 2. oldu. Seneye 
FAZLASINI yapabilmek dileğiyle.

Lapierre uzun parkur, Çeşme 
merkezden başlayarak, nefes kesen 

manzaralarıyla yarım adayı turlayan 
100 km’lik rotaydı. Bu parkurda 

toplam 488 bisikletli yarıştı ancak 439 
bisikletli parkuru belirlenen zaman diliminde 

Lapierre uzun parkur (100 km) ve Toyota Hybrid kısa parkur  (47 km) olmak üzere iki parkurda yarışıldı. Çeşme merkezden başlanarak, nefes kesen manzaralar ile yarım ada turlandı. 
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BISIKLETLI ANNELER 
ÇOCUKLARIYLA PEDALLADI

Izmir’de kadınların bisiklet kullanımını 
yaygınlaştırmak adına 3,5 yıl önce kurulan 
Bisikletli Anneler Grubu üyeleri çocuklarını 

bisikletlerin arkasında takılan aparatlara 
oturtarak birlikte sürüş yaptı.

Grup üyeleri trafikte kadınların, çocukların ve 
bisikletlilerin trafik sürücüleri tarafından daha 
çok fark edilmesini sağlamayı amaçlıyorlar. 
Çoğunluğu anne olan ancak içlerinde çocuğu 
olmayan kadınların da bulunduğu topluluk 3,5 
yıldır haftalık olarak bu etkinliği düzenliyor.

İzmir’de şehri çocuklarıyla birlikte bisikletle 
turlayan anneler, çevreden de olumlu tepkiler 
aldıklarını, bisiklet kullanan kadınlarında her 
geçen gün arttığını belirtiyorlar.

Biz de Bike Pedia Dergisi olarak bu tarz 
etkinlikleri destekliyor ve daha çok kadını 
bisiklet üzerinde görmek istediğimizi belirtmek 
istiyoruz. b

tamamlayabildi. Genel klasman birincisi Orvelo 
takımından Gökhan Uzuntaş olurken, ikinci 
Yunan koşucu Porto Leone takımından Martinos 
Moutsios, üçüncü ise İzgem sporcusu Turgay 
Germen oldu. En iyi bitirme süresi 02:42:39,75 
oldu. 

Toyota Hybrid kısa parkur, yine uzun parkur ile 
aynı başlangıç noktasından çıkış yapan, uzun 
parkur ile kısmen aynı yoldan sürülen ancak 47 
km’lik daha kısa bir rotaydı. Kısa parkurda 731 
katılımcının 686’sı parkuru belirlenen zamanda 
sorunsuz tamamladı. 

Genel klasman birincisi Carraro takımından 
Kaan Soylu Özkalbim olurken, ikinci Trakya 
Bisiklet Kulübünden Mustafa Yıldız, üçüncü ise 
Smyrna Train takımından Süleyman Çelikkaya 
oldu. Kısa parkuru en iyi bitirme süresi ise 
1:13:10,91 oldu.

Paralimpik sporcuların da yarıştığı bu parkurda 
S2R Team den Halil Fatih Akbaş 1:33:08,68 süre 
ile 1. olurken, ferdi sporcu Abdulkadir Özoğul 2. 
Eş Pedal Manisa’dan Kudret Arabacı ve Utkuhan 

Baydar ise 3. oldu. b

Züleyha Dikbaş

2 Özgür AYKOL
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Izmir’in ev sahipliğinde bu yıl beşincisi 
düzenlenen “UNESCO Dünya Mirası Yolunda 
Bisiklet Turu” yapıldı. İzmir Valiliği, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Türkiye 
Milli Komisyonu desteği, Bergama ve Selçuk 
belediyeleri işbirliğiyle gerçekleşen tur bu 
sene iki ayrı dünya mirasından, Selçuk ve 
Bergama’dan aynı anda başladı. 
Başkan Tunç Soyer, 
Selçuk Belediye Başkanı 
Filiz Ceritoğlu Sengel 
ve Selçuk Kaymakamı 
Ekrem İnci, Efes’teki 
başlangıç noktasından 
birlikte tura katıldı. 
Başkan Soyer, yaklaşık 17 
kilometre bisikletçilerle 
birlikte pedal çevirdi. 

Organizasyona katılan 200 amatör sporcu 
Selçuk’tan, 200 sporcu ise Bergama’dan yola 
çıktı.

“HEDEFLERE BERABER VARACAĞIZ”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 
bisiklet turunun başlangıç 

töreninde yaptığı 
konuşmada, iki UNESCO 
dünya mirası ilçenin 
birbiriyle buluşmasının 
hem kentin tarihi 
değerlerine sahip 
çıkmak hem de bisiklet 
kullanımı konusunda 
bir farkındalık 
yaratmak adına 
önem taşıdığını ve 
hedeflere beraber 

varmayı amaçladığını söyledi.

BAŞKAN SOYER 
DÜNYA MIRASI 
YOLUNDA 
PEDALA BASTI

“UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu”nun bu yıl 5. si düzenlendi. Başkan Tunç Soyer’in de pedalladığı etkinlik sonunda, katılan her kişi 4 fidan bağışlayarak bir orman yarattı. 

ORGANİZASYON SONUNDA  
BİR ORMAN OLACAK

2020 yılının Mayıs ayı itibariyle belediyeye  
bisikletle gidip geleceğinin sözünü Başkan 
Soyer’e verdiğini duyuran Selçuk Belediye 
Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu tanıtımı 
yaparken mirasi değerlerin korunması için de 
adımlar atmış oluyoruz, ayrıca organizasyona 
katılan her kişi 4 fidan bağışlıyor, bu 
organizasyonun sonunda bir orman olacak” 
şeklinde konuştu.

Efes’in 8 bin 600 yıllık bir yer olduğunu 
söyleyen Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ise 
böyle bir yerde görev yapmak büyük bir 
mutluluk. Umarım kamu hizmetleri açısından 
da farkındalık yaratırız diye konuştu. b

2 Özgür AYKOL
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µ Tanju TAŞÇILAR

Bisiklet kullananlarla bisiklet kullanmayanlar 

arasında bi siklet fark vardır.
Eroseros
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Kariyerimde değişikliğe 
gitmeyi tercih ederek 
2018’in Haziran ayından 
beri Bike Fitting hizmeti 
vermeye başladım. Bike 
Pedia’nın bu sayısında 
“Bike Fitting nedir?” ve 
“Bisiklet kullanıcılarına ne 
gibi faydalar sağlar?” gibi 
aklınızdaki buna benzer 
sorulara cevap vermeye 
çalışacağım.

Öncelikle bisikletçinin 
bisikletten ne beklediğini 
anlamak ve ona göre 
hareket etmek benim 

işimin başlangıç noktası diyebilirim. Uyku 
düzeni, antrenman sıklığı, dinlenme rutini, 
sürüş karakteri gibi daha birçok şekilde 
çoğaltabileceğim kriterler ışığında aklımızda 
bisikletlimizin bir profilini çıkarırız.

Bu sayede onun nasıl bir sürüş deneyimi 
istediğini kavrayıp bir sonraki adımlarımı 
planlayarak, bisikletlimizin fiziksel 
muayenesine geçeriz. Bu muayene kapsamında, 
asimetriler, esneklik durumu ve limitasyonlar 
belirlenerek, bisiklet üzerindeki ayarların 
en mantıklı ve verimli şekilde yapılmasını 
sağlıyoruz.

Bu işlemleri takiben, hem MTB hem de yol 
bisikleti için, eğer varsa kilitli pedalların kal 
ayarlarını yapıyoruz. Yine bu ayarları yaparken 
fiziki muayene bilgilerinden faydalanıyoruz. 
Yere nasıl bastığınız, ayak ark yüksekliğiniz, içe 
veya dışarıya doğru basış tarzınız kal ayarlarını 
doğrudan etkileyen faktörlerdir. İşimin en 
önemli bölümünü bu ayar oluşturmakta. 
Çünkü doğru olmayan kal ayarı It(Illo-Tibial) 
Band sendromundan, Patella(diz kapağı) 
problemlerine kadar, birçok olumsuz sonuç 
doğurabilmektedir.

Kal ayarının doğruluğundan emin olduktan 
sonra Retül aleti ile vücudun üzerine 
yerleştirilen elektrotlar sayesinde anlık olarak 
açıları görüntüleyerek, bisiklet üzerinde 
yapılacak değişikliklere bisikletçimiz ile birlikte 
karar veririz. Bu noktada karşılıklı istişare etmek 
kadar, yapılan ayarların karşı tarafa neden 
yapıldığını anlatmak da çok önemli bir husus 
oluşturuyor. 

Bisiklet ayarları her iki taraftan da yapıldıktan 
sonra, sıra ayrıntılı raporlamaya geliyor. Bu 
raporlamada muayene detayları ve bisikletin 
geometrik verileri derleniyor. Bu rapor 
sayesinde ileride yeni bir bisiklet aldığınızda ya 
da bisikletinizi başka bir yere götürdüğünüzde 
tekrar kurmanız gerektiğinde kolayca 
ulaşabileceğiniz ölçüler size sunulmakta.

Bike fitting, sizin bisiklet üzerinde geçirdiğiniz kaliteli zamanı arttırarak hem perormansınızı geliştirmenize hem de eşsiz bir bisiklet deneyimi yaşamanıza yardımcı olur.

RETÜL BIKE FITTING
Merhaba değerli Bike Pedia okurları. Ben Barış Okuducu, 

Aktif Pedal bünyesinde “Retül Bike Fitting” hizmeti 
vermekteyim. 

Kısaca kendimi tanıtmam gerekirse, Yıldız Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra, sektörde 
yaklaşık 10 yıl çalıştım. Ortaokul ve lise hayatım boyunca 
hentbol oynadım. Üniversiteye geldiğimde ise devam etmeye 
çalıştım ama sakatlıklar peşimi bırakmadı. Aradan uzun 
yıllar boyu spordan uzak zamanlar geçtikten ve bolca kilolar 
alındıktan sonra koşmaya başladım. Dayanıklılık sporuna 
karşı oluşan bu sevdam beni bisiklet ve yüzmenin hayatıma 
girmesiyle triatlon ile tanıştırdı. Yaklaşık 4 yıldır da triatlon 
sporuyla uğraşmaktayım. 

2 Barış OKUDUCU
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Aslında basitçe üzerinden geçtiğim bike fitting 
hizmeti, ayarlar sonrası da devam ediyor. 
Bisikletçinin takibi, gerekirse kontrol amaçlı fit 
seansına çağrılması da bu hizmetin bir başka 
bölümü. 

Bisikletin ergonomisinin, bisikletçinin 
anatomisiyle buluşturulması kilit nokta 
olmakta. En optimum seviyede güç üretirken 
bisiklet üzerinde geçirilebilecek olası toplam 
zamanı da arttırmak asıl hedeflerimizden 
oluyor. Çünkü amaç HEDEFLERİNİZE ulaştırmak.

Bu arada bike fitting 
uygulaması hali hazırda 
olan sakatlıkları 
geçirmek için bir çözüm 
değil, sakatlıklar size 
uğramadan yararlanılan 
bir uygulamadır. Çoğu 
zaman tedavi ile 
karıştırılmasının önüne 
geçmek isterim. Eğer 
fit öncesi yaptığımız 
karşılıklı görüşmede 
bu gibi bir durum varsa 
bunun kesinlikle uzman 
bir doktor tarafından 
muayene edilip teşhis ve 

tedavi edilmesi büyük önem taşıyor. 
Kısaca sonlandırmak gerekirse, bike fitting 
uygulaması sizin bisiklet üzerinde geçirdiğiniz 
kaliteli zamanı artırarak hem performansınızı 
geliştirmenize hem de eşsiz bir bisiklet 
deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. 

Aklınıza takılan soru ve görüşler olursa benimle 
Aktif Pedal Bisiklet iletişim kanalları üzerinden 
iletişime geçmenizden mutluluk duyarım. 
Umarım her çevirdiğiniz pedal mutluluk için 
bir adım daha atmanıza vesile olur. Görüşmek 
üzere. b

https://www.youtube.com/watch?v=_HYdhOEQdkw
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  BISIKLETLI GEZGIN PINAR
Pınar çok mutluydu. BikePedia dergisi sayesinde bisiklet hakkında bilmesi gerekenleri okuyup, 
öğrenmişti. Öğrenmeye de devam ediyordu. Dergi sayesinde bisiklet tercihini bile yapmıştı. İlk 
gördüğü anda içi ısınmış, direkt benim bisikletim işte bu, başka alternatif olamaz diye karar 
vermişti. Bu bisiklet sanki anadan doğma onun adına yaratılmış gibiydi. Pınar, bisikleti tanımak, 
özelliklerini daha iyi kavrayabilmek için inceleme yazılarını tekrar tekrar okudu. Okurken de 
hayalinde yeni bisikleti ile gideceği rotaları, keşfedeceği yeni yerleri canlandırdı. Hatta bir yarışa 
katılmak! Çılgıncaydı ama istiyordu. O kadar heyecanlı idi ki; nereden başlayacağı, ilk olarak nereye 
gideceği konusunda aklına bir sürü yerler geliyordu. Tabi ki bu konuda da yine kılavuzu BikePedia 
idi ve ilk iş olarak da kendisi için bir bisiklet profilinin çıkartılması olduğunu öğrendi. 

Cevaplar için: bulmaca@bikepedia.com.tr

ÖDÜLLÜ BULMACA

mailto:bulmaca%40bikepedia.com.tr?subject=
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Yer Almak

İster Misiniz?

Bilgi için: info@bikepedia.com.tr
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Pedallı
Yorum

15
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DE
BİR
HER
PERŞEMBE

Traffkte

Saat 13:00’da
Sakın Kaçırmayın !

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

#TraffktePedallıYorum




