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PEDALLARKEN...

Havaların ısınmasını beklediğimiz şu günlerde, herkes 
bahar aylarında yapılacak bisiklet etkinlerini araştırmaya 
başladı bile. Eminim; siz de benim gibi, niçin bu havalar 
ısınmadı diyorsunuzdur. Uzun geçen kışın ardından, bir an 
önce bisikletinizle yol almak, doğayı hissetmek ve anın 
keyfini yaşamak için sabırsızlanıyorsunuzdur. O zaman 
planlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Çünkü, Nisan ayının 
son çeyreğinden itibaren hava sıcaklıkları bir anda artış 
gösterecek ve dolu dolu bir Nisan ve Mayıs ayı sizleri 
bekliyor olacak. Bu dönemde, bisikletinizle yol aldıkça 
papatyalar, ağaçlardaki çiçek kokuları size eşlik etmeye 
devam edecek. 

Kimi bisikletli hız tutkusu ile sürerken, kimisi de 
her saniyesini doya doya hissedip, bol bol fotoğraf 
çektirecektir. Hayatın her alanında olduğu gibi, bisikletliler 
arasında da bakış açısı farklılıkları vardır. Ancak, bakış 
açınız nasıl olursa olsun, önemli olan bisikletle yol 
almanız ve diğer taşıtlarla beraber bisikletinizle yollarda 
olmanız, farkında olmadan bisikletli ulaşımı teşvik 
etmenize nedendir.

Önceki yıllara göre ülkemizde bisikletli turizm giderek 
artış göstermeye devam ediyor. Siz de bu yılki tatilinizi 
bisikletli yapmaya ne dersiniz? Mayıs sayımızda sizleri 
bununla ilgili çok güzel ipuçları bekliyor olacak. Çünkü 
ben de Mayıs ayı için bisikletli tatilimi planlıyorum. Daha 
önceki bisikletli gezilerden detaylar ve rotalarla ilgili tüm 
ayrıntıları bulabileceksiniz. Artık bisiklet sürme vakti... 
Bisikletle yol alırken, molalarınızda tek tıkla girip takip 
edebileceğiniz Bike Pedia sizin yol arkadaşınız olmaya 
devam edecek. Bu ayki sayımızda sizi içine alacak hayat 
hikayeleri var. Demir kadın nasıl olunur? Bunu bizlere İpek 
Onaran anlatırken, bilgisayar programcılığından, büyük 
bir fiziksel evrim geçirerek, hayatının içine sporu alan 
“durmayan adam” Fatih Topçu da bizlere hayatının nasıl 
değiştiğini anlatıyor. Hazır mısınız? Haydi o zaman, sayfayı 
çevirirken, pedalınızı da çevirmeyi unutmayın. 

Mustafa Kemal KARA
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EFSANE 
GERİ DÖNDÜ

Bu ay, 2017 yılında 

yeniden yapılanan 

ve o zamandan beri 

büyük gelişmelere 

imza atan Bisan’ın 

yepyeni yol bisikleti 

Bisan RC 9900’ün 

incelemesi ile 

karşınızdayız. 

<<İÇİNDEKİLER
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Bu ay, 2017 yılında yeniden yapılanan ve o 
zamandan beri büyük gelişmelere imza atan 
Bisan’ın yepyeni yol bisikleti Bisan RC 9900’ün 
incelemesi ile karşınızdayız. Bu model, Bisan’ın 
yol bisikleti ailesinin en üstünde yer alıyor. RC 
9900 gerek donanım gerekse tasarım olarak 
göz dolduran bir bisiklet. 

Öncelikle tasarımdan başlayalım. Kadro ve 

maşa tamamen karbon fiberden üretilmiş. 
Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte yol bisikleti 
kadroları bisikletin en büyük parçası olduğu 
için ya çok hafif ya da hava direnci çok 
düşük olacak şekilde üretiliyorlar. Bisan, RC 
9900 modelinde hava direncini düşürmeyi 
uygun görmüş ve aerodinamik bir tasarımı 
benimsemiş. Bunu kadronun her alanında 
görebiliyorsunuz. Üst borunun yere paralel 

oluşu, arka çatalın tekerleği sarmalaması ve 
sele borusunun yassı yapısı tasarımın en dikkat 
çeken kısımlarından.

Kadronun merkez bölgesi rijitliği artırmak 
için devasa tutulmuş. Pressfit orta göbek 
kullanılarak aynakolun iki ucunun kadroya 
basması sağlanmış. Kısa tutulmuş alın borusu, 
yere paralel ayarlanmış üst boru ve adeta yassı 

denebilecek alt boru, rüzgar direncini düşürmek 
için özenle tasarlanmışlar. Aynı zamanda 
tüm kablolar kadronun içinden geçirilerek 
aerodinamik tasarım pekiştirilmiş. Kabloların 
kadroya girip çıktıkları delikler bakım sırasında 
sökülebilen özel kapaklara sahip. Testler 
sırasında kablolardan hiç bir şekilde titreme ve 
çarpma sesi duymadık. Kısaca kadronun içinde 
işler yolunda diyebiliriz.

2019 sezonunda 
Bisan’ın yeni 

modellerini sokaklarda 
bolca görmeye 

başlayacaksınız. Bu 
modelleri bir Bisan 

bayisine gidip bizzat 
deneme şansına 

sahipsiniz.
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Son yıllarda kalın tekerleklerin ince 
tekerleklere göre daha çok sürtünmeye sahip 
oldukları ispatlandı. Bunun üzerine fren 
kaliperlerinde büyük değişikliklere gidildi. Son 
olarak çift pivot tasarımına geçilmesiyle yol 
bisikletlerine 28mm lastikler bile rahatlıkla 
takılmaya başlandı. Bisan dersine iyi çalışmış 
ve RC 9900’de bu frenlere yer vermiş. 

Aktarma ekipmanları Shimano’dan seçilmiş. 
R8000 Ultegra ailesinin tüm üyelerini Bisan 
RC 9900 üzerinde görebilirsiniz. Aynakolda 
53-39 dişli oranı tercih edilmiş. Tasarım gereği 
uzun yolda kullanılması düşünülen bisiklette 
11-26 kaset tercihi yapılmış. Frenlerde yeni 
nesil çift pivotlu sistemin seçilmesi hem daha 
kalın tekerlekler kullanabilmenize olanak 
tanıyor hem de üstün bir fren gücü sunuyor. 
Jant seti olarak Shimano  RS10 tercih edilirken, 
lastiklerde Mitas Phoenix 23mm modeli 
kullanılmış.

Bisikleti detaylı olarak inceleyip ayarlarını 
yaptıktan sonra ilk sürüşe çıktık. İlk başta 
yüksek oranlı aynakolun sorun yapıp 

yapmayacağı kafamıza takılmıştı. Fakat bir kaç 
pedal sonrasında böyle bir sorunun olmadığını 
gördük. Çünkü kadroda esneme namına hiç bir 
belirti yoktu. 
Bastığınız her pedal doğrudan tekerleğe 
gidiyor. Bunda kadronun etli yapısı ve orta 
göbeğin doğru ayarlanmış olmasının etkisi 
büyük. Aynı zamanda konfor anlamında da 
doğru adımlar atılmış. Maşa ve arka çatal, 
titreşimleri kadronun merkezine iletmiyor. 
Bunu bizzat parke taşta yaptığımız sürüşlerde 
gözlemleme şansımız oldu.

Bisan RC 9900 ile güzel şeyler başarmış. 
Teknolojik açıdan yabancı rakipleriyle kafa 
kafaya rahatlıkla yarışabileceğini söyleyebiliriz. 
7,9kg’lık pedalsız ağırlığa sahip. Aero tasarım 
göz önünde bulundurulduğunda güzel bir 
ağırlık değerine sahip. Üst seviye olarak 
seçilmiş donanımı göz dolduruyor. Aynı 
zamanda da özgün grafik tasarımı yolda fark 
edilmenizi sağlıyor. 2019 sezonunda Bisan’ın 
yeni modellerini sokaklarda bolca görmeye 
başlayacaksınız. Bu modelleri bir Bisan bayisine 
gidip bizzat deneme şansına sahipsiniz. b
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Hayat on vitesli bir bisiklet gibi. 
Çoğumuzun hiç kullanmadığı 
vitesleri var.
Charles M. Schulz

µ Tanju TAŞÇILAR
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TRİATLONUN
MATEMATİĞİNİ 
ÇÖZEN KADIN

Spor hayatına 6 
yaşında yüzme 
ile başlayan 
Onaran, 
11 yaşında 
triathlon 
branşına 
geçmiş, 2002 
de milli atlet 
olmuştur.

= Biz seni tanıyoruz ama daha iyi tanımak için 
kendinden bahseder misin?

Merhaba. Ben İpek Onaran. 1985 İzmir 
doğumluyum. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü mezunuyum. Matematik 
öğretmeni ve Ironman triathletiyim.

Yüzmeye 6 yaşımda ailemin yönlendirmesiyle 
başladım, 11 yaşında ise antrenörümün 
yönlendirmesiyle triathlon branşına geçiş yaptım. 
2002 yılında milli takıma girmemle birlikte 
profesyonel spor hayatım başladı ve 2002-2006 
yılları boyunca bireysel ve milli takım atleti 
olarak yurt içi ve yurt dışında yarıştım. 2002’de 
Genç Kadınlar Balkan ikinciliği, 2006 da büyük 
kadınlar Balkan üçüncülüğü elde ettim.

2014’ten beri ‘ironman’ olarak bilinen uzun 
mesafe triathlon yarışlarına katılıyorum. Bu 
yarış 3.8 km yüzme, 180 km bisiklet ve 42 
km koşudan oluşuyor. 28 Nisan’da Texas’ta 
yapılan Kuzey Amerika Şampiyonası’nı 9 saat 
34 dk’da tamamlayarak yaş grubumda 2. oldum 
ve Hawai’de yapılacak olan Ironman Dünya 
Şampiyonası’na katılmaya hak kazandım. 

014’ten beri ‘‘Ironman’’ olarak bilinen 
uzun mesafe triathlon yarışlarına 

katılan ‘‘demir kadın’’,  bir yarışta 
3,8 km yüzme, 180 km bisiklet 

ve 42 km koşu tamamlıyor. Kendi yaş 
grubunda bir çok başarıya imza atmış 
olan İpek Onaran’la sizler için konuştuk.
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Ironman 
Dünya 

Şampiyonası’nı ise 10 saat 
25 dakikada tamamlayıp 
yaş grubumda 25. oldum 
ve bugüne kadar bireysel 
anlamda elde edilmiş en iyi 
sıralamayı elde ettim.

Aynı zamanda Modafen 
Koleji’nde tam zamanlı 

çalışan bir matematik 
öğretmeniyim.

= Nasıl triatlet 
oldun?

Sporla ilişkimi 
başlatan babam 
oldu. Tüm 
atletik kariyerim 

boyunca da 
desteğini hep gördüm. 6 
yaşında yüzmeye başladım, 
11 yaşında antrenörüm 
Okan Ulaş’ın desteği ile 
Triatlona geçiş yaptım. 
Triathlon çok bilinen bir 
spor değildi ama mahalli 
yarışlar düzenleniyordu. 

Çeşme’de bir yarışta 1. olup 
ödül olan bisikleti kazanınca 

işin tadını aldım ve bugüne 
kadar geldim diyebilirim.

= Triatlon sporunu tanıtmak 
gerekirse, nasıl anlatırsın?

Triathlon; 1.5km yüzme, 40km 
bisiklet ve 10km koşudan 
oluşan olimpik bir branş. 
Benim katıldığım Ironman 
yarışları ise; tam ve yarım 
olmak üzere ikiye ayrılan, 
olimpik triatlon mesafesinden 
daha uzun temel olarak 
triatlon disiplinininin 

uygulandığı bir marka yarış 
serisi. Tam Ironman, Ironman 
olarak adlandırılan yarış; 
3.9K yüzme, 180K bisiklet 
ve 42K koşu, yarım Ironman 
ise Ironman 70.3 olarak 
adlandırılan yarış; 1.9K 
yüzme, 90K bisiklet ve 21K 
koşudan oluşur.

Atletlerin her üç disiplinde 
de optimum başarıyı 
yakalayabileceği bir 
performansa sahip olmaları 
gerekiyor. En azından 
bu üç disiplinin temel 
gerekliliklerini yerine 
getirecek tekniğe ve doğru 
kullanılabilecek performansa 
ihtiyaç var. Yüzme, genelde 
sonradan başlayanların en 
zorlandığı disiplin. Küçük 
yaştan başlaması gereken bir 
eğitim ve form istiyor. Dolayısı 
ile 5-6 yaşlarında yüzmeye 
başlayanlar biraz daha 
şanslı oluyor. Bu tek başına 
kurtarıcı değil tabii ki, aynı 
şekilde, bisiklet antremanı -en 
azından benim için- en zor 
olan disiplin. 

Genelde 90-160K arası olan 
antremanlar için herşeyden 
önce rota yaratmak hiç kolay 
değil. Koşu, genelde herkesin 
en rahat olduğu disiplin fakat 
yarış günü en son çıktığınız 
bölüm olduğu için eğer 
yüzme ve bisiklette enerjinizi 
doğru kullanamadıysanız, 
koşu da en azap verici disiplin 
olabiliyor. Dolayısı ile, her 
hangi bir disiplindeki açığı 
diğer bir disiplinde daha fazla 

antreman yaparak kapatmak 
çok da mümkün değil. 

Esas itibariyle mental olarak 
güçlü olmayı gerektiren 
bir disiplin. Mesafeler, hava 
şartları, kişisel sorunlar gibi 

birçok dikkat dağıtıcı unsur 
fiziksel performansınızı 
doğrudan etkileyebilecek 
faktörler. Elbette bu 
bahsettiğim, rekabetçi 
seviyede bu sporu yapmak 
isteyenler için. Bunun dışında 

inanılmaz derecede 
eğlenceli ve insana 
çok büyük yetenekler 
kazandıran bir spor.

= Mesleğin matematik 
öğretmenliği. Hem öğretmenlik 
hem de triatlon zor olmuyor 
mu?

Planlamalarımda resmen 
nokta atışı yapmam gerektiği 
doğru, ama bu sanıldığı kadar 
korkutucu bir durum değil. 
Gününüzü planladığınızda 
aslında ne kadar çok 
zamanınızın olduğunuza 
şaşıracaksınız. Dönemine 
göre sabah 5’te antremanla 
başlayıp akşam saat 22 

gibi biten bir günüm var. 
Sabah genellikle yüzme 
antremanlarımı yapıyorum. 
Sonrasında kahvaltı ve 
mesai. Çıkışta çoğunlukla güç 
antremanı bir kaç saat ara 
sonrasında da bisiklet ya da 
koşu antremanım var. 

Bu antremanlar yine 
dönemine göre 2 saat ile 
5 saat arasında değişiyor. 
Okuldan saat 16:00 gibi 
çıktığımı düşünürsek en 
yoğun dönemimde, trafiği 
şusu-busuyla akşam saat 
10-11 gibi yatmış oluyorum. 
Haftamın 4-5 günü böyle 
geçiyor. Geri kalan günlerde 
aktif dinlenme amaçlı 
daha hafif ya da kısa 
antremanlarım var. Dolayısı 
ile oradan arta kalan vakitte 
sinemaya gidebilmek ve 
uyuyabilmek mümkün.

= Hem matematikçi hem de 
triatletsin. İki farklı alan ama 
birbirlerine olan olumlu ve 
olumsuz etkileri var mıdır?

Mesleki ve sportif kariyerimi 
iç içe yaşıyorum. İkisinden 
edindiğim tecrübeleri 
birleştirdiğimde hayat çok 
farklı akıyor. Dolayısıyla 
bir yarışta başıma 
gelebileceklerin olasılık 
hesaplarını yapabilme 
avantajını matematiğe 
borçluyum. Aynı zamanda 
da sınıfta çıkan isyanı 
bastırabilme sabrımı da 
sportif kariyerimde edindiğim 
disipline, dingin kalabilmeye 

Mesleki ve sportif 
kariyerimi iç 
içe yaşıyorum. 
İkisinden 
edindiğim 
tecrübeleri 
birleştirdiğimde 
hayat çok farklı 
akıyor.



18  •  bikepedia  •  MART-NİSAN  ‘19 bikepedia  •  MART-NİSAN  ‘19  •  19

ve vazgeçmeme özelliklerine 
borçluyum.

= Senden etkilenip triatlona 
yönelen öğrencilerin oldu mu?

Belli bir görev tanımım var 
ve o çerçevede ilerliyorum. 
Ama tabii ki ders dışında 
öğrencilerle sohbetim oluyor. 
Veli toplantısında genelde 
çok güzel geri dönüşler 
alıyorum. Mesela tenis 
oynayan bir öğrencimin 
annesi ona, dersleri 
yoğunlaştığında tenisten 
alacağını söylediğinde “hayır 
anne, benim öğretmenimin 
Tedx konuşmasında dediği 
gibi hem sporuna devam 
etmiş hem de anadolu lisesini 
kazanmış, ben de yapacağım” 
dediğini toplantılarda 
öğreniyorum ve çok mutlu 
oluyorum.

= Yarışmalar öncesinde nasıl 
bir hazırlık aşamasından 
geçiyorsun?

Yarış planım yaklaşık 1 sene 
öncesinden belli oluyor. Hedef 
yarışlarıma göre antreman 
sezonumu planlıyoruz. 
Genelde sezonum Kasım’da 
başlayıp Ekim ortasında 
sonlanıyor. 2-3 hafta 
dinlendikten sonra yeni 
sezona başlıyorum.

Yarışlardan önce ise 
öyle meditasyon gibi 
rituellerim yok ama 

genelde kendimi insanlardan 
soyutlayıp yarışa konsantre 
oluyorum. Yarış stratejilerimi 
tekrardan gözden geçiriyorum.

= Triatlonda seni en çok 
zorlayan bölüm hangisi, neden?

Maalesef bisiklet. İstanbul’da 
yaşıyorum ve 100-
180km arasında değişen 
antremanlarıma rota 
çizmek için gerçekten çok 
zorlanıyorum.

= Türkiye’de triatlona olan ilgi 
nasıl ve önerilerin nelerdir?

Türkiye, her tür disiplini 
yapabileceğiniz mükemmel 
şartlara sahip. Triatlon 
özelinde ise tabii ki benim 
başladığım döneme göre 
inanılmaz büyük ivme ile 
kaydedilen gelişmeler var. 
Avrupa şampiyonalarının 
yapıldığı bir kapasiteye ulaşan 

camiadan bahsediyorum. 

Bana, Türkiye’de bir 
Ironman’de yarışacaksın 
deseler hayatta inanmazdım. 
2015’de ilk defa düzenlenen 
Gloria Ironman 70.3 Turkey’de 
geçen yıl kürsüye çıktım. 
Bu kadar büyük değişim ve 
gelişimlerden bahsediyorum. 
5 kişi zar zor toplanıp bisiklet 
antremanı yaparken, şimdi 
hafta sonu 50-60 kişilik 
gruplar birbirleriyle rota 
paylaşıyor. 

Dünyada ise tabii ki 
bambaşka bir anlayış ve 
uygulama var. Bu, kültürün 
oradan gelmesiyle alakalı. 
Burada gençler o kadar iyi ve 
disiplinli yetişiyorlar ki gurur 
duymamak imkansız. Özellikle 
internet çağında... Benim 
dönemimde bu şartlar yoktu, 
ama temel dinamikler aynıydı. 

Gençlerin arasında inanılmaz 
bir disiplinle her şeyiyle 
antremanına sahip çıkanlar 
var. Eğer isterlerse ileride 
dünya şampiyonalarında 
rekabetçi seviyelerde 
yarışabilmeleri mümkün. 
Bizden hep buradaki 
eksiklikleri ön plana 
çıkartmamızı isterler ama 
emin olun böyle bir şey yok. 
Dünyada en son çıkan en iyi 
hangi ekipmanı istiyorsanız 
burada da var. Hangi 
organizasyonu istiyorsanız o 
da var, bilgi birikimi de var, 
hakem de, yarışçı da, seyirci 
de, her şey var.

Triathlona başlamak 
isteyenlere önerim ise; ilk 
defa yaptığınız, özellikle bu 
tip bir disiplinde rekabetçi 
seviyeler, zamanlar, ‘paceler’i 
unutun. O anınızın keyfini 
çıkartın. Aylarca verdiğiniz 
emeklerin, antremanların, 
yemekten vazgeçtiğiniz 
mantıların ödülü zaten ilk 
finişiniz olacaktır. Etrafınızın 
farkında olun. Sizi alkışlayan, 
cesaret vermek için slogan 
atan insanları dinleyin. 

Diğerlerinin 

yaptıklarını gözlemleyin. 
Bazen içinden çıkamadığınız 
sorunlarınıza enteresan 
çözümleri burada 
yakalayabilirsiniz. Her 
kilometrenin keyfini çıkarta 
çıkarta yarışın. Nasıl olsa 
önünüzdekini geçebileceğiniz 
daha birçok yarışınız olacaktır.

= Triatlonda bugüne kadarki 
başarıların nelerdir? 

2018
= Ironman North American 
Championship, Texas, 2.lik.

= Ironman World 
Championship, Hawaii, 25.lik.
= Ironman 70.3 World 
Championship, Nelson 
Mandela, 14.lük

ANTREMAN YARIŞLARI
= Tuz Gölü Maratonu, Genel 
Klasman 1.lik.

2017
= Ironman 70.3 Michigan 
USA, 2.lik.
Ironman 70.3 Dünya 
Şampiyonası, 24.lük.
= Turkiye Ironman 70.3 
Gloria Ironman Karışık takım 
2.liği.

ANTREMAN YARIŞLARI
=Salzburg Marathon 21K, 
Genel klasman 3.lük.
= April Joke Genel Klasman 
2.lüğü.
= Czhech Marathon 21K, 
Finisher
= Barcelona Marathon 21K, 
Finisher

2016
= IRONMAN 70.3 Gloria 
Ironman 70.3, Türkiye, 2.lik.
= Ironman Dünya 
Şampiyonası, Avustralya, 
14.lük.
= Herbalife Gdynia Ironman 
70.3, Polonya, 2.lik.
= İtalya Pescara Ironman 
70.3, 2.lik.
= Avusturya St.Pölten 
Ironman 70.3, 3.lük.

ANTREMAN YARIŞLARI
= 2016 Womens Marathon, 
Mallorca Spain, Kadınlar, 
2.liği.

Triathlona 

başlamak 

isteyenlere 

önerim ise; 

O anınızın 

keyfini çıkartın, 

ödülünüz ilk 

finişiniz olacaktır.
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Barcelona Marathon
= Triatlon yarışlarında 
anlatabileceğin ilginç bir anın 
oldu mu?

Ah o kadar çok ki... Hala 
her yarışta yeni bir şey 
başıma geliyor ve yepyeni 
deneyimler elde ediyorum. 
Ama en unutulmaz olanı 
sanırım Pescara 70.3 te 
yarışta fırtına çıkmasıydı...

= Antrenman ve yarışlar 
haricinde günlük yaşamında 
bisiklet kullanıyor musun? 
(Mesela ulaşım aracı olarak)

İş yerime otabandan ulaşım 
olduğu için bisikletimi 
kullanmıyorum ama yollar 
uygun olsaydı işe bisikletle 
gidebilirdim.

= İzmirlilerin bisiklete olan 

yakınlığını nasıl görüyorsun?
Triathlon özelinde konuşmak 
gerekirse bu iş İzmir’den 
başlayıp yayıldı diyebilirim. 
Çünkü İzmir bisiklet 
antreman şartları olarak çok 
uygun bir şehir. Bütün körfez 
kıyısında bisiklet yolu var! 
İnanılmaz bir şey...

= Ülkemizde, 
bisikleti daha fazla 
özendirmek adına 
neler yapılabilir?

Markaların destekleriyle 
daha çok özel mahalli yarış 
yapılıp özellikle çocukların 
bu organizasyonlara 
katılması teşvik edilebilir. 
Ben böyle bir mahalli yarışta 
yarışıp, sevip bu günlere 
geldim.

= Bundan sonraki 

hedeflerin nelerdir?
Bu sene full ironman 
yapmayı planlamadık. 15 
Hazıran’da Estonya 70.3 
Ironman’de yarışıp Fransa’da 
yapılacak olan 70.3 Ironman 
Dünya Şampiyonası’na slot
 almak 

istiyorum. b

Triathlon özelinde konuşmak 
gerekirse bu iş İzmir’den başlayıp yayıldı diyebilirim. Çünkü İzmir bisiklet antreman şartları olarak çok uygun bir şehir. 

Beslenme hayatımızın her 
döneminde önemlidir. 
Ancak bazı zamanlarda 

beslenmenin önemi daha da 
büyüktür. Bu önemli zamanlardan 
bir tanesi de spor yaptığınız 
dönemlerdir. Spor hem kilo 
kontrolü hem de sağlığımız için 
oldukça önemlidir. Zayıflamak, 
spor yapmadan beslenme ile de 
elbette mümkündür ancak spor 
ile verilen kilolar daha verimlidir. 
Aynı zamanda spor yapmak 
kaslarınızı kuvvetlendireceği 
için daha “fit” bir görünüme 
sahip olmanızı sağlayacaktır. Bu 
noktada yaptığınız spor türünün 
önemi kadar beslenmeniz de çok 
önemlidir. Beslenmenize dikkat 
etmeden yaptığınız spor, size kilo 
verdireceği ve sıkılaştıracağı gibi, 
kilo almanıza da neden olabilir. Bu 
noktada gün boyunca beslenme 
düzeninizin ve besin alımlarınızın 
bisiklet kullanma saatlerinize göre 
programlanması gerekmektedir. 
Çünkü besinler bisiklet kullanırken 

sizin yakıtınız olacaktır. 
Spordan önce tüketilen besinlerin 
içerikleri ve tüketilme zamanları 
kişiden kişiye göre değişkenlik 
gösterebilir. Ancak genel olarak 
öğününüz ana öğün niteliğini 
taşıyorsa yaklaşık 2 saat öncesinde, 
kahvaltıysa yaklaşık 1-1,5 
saat kadar önce besin alımını 
bırakabilirsiniz. Ara öğün niteliğinde 
bir öğün yaptıysanız da yaklaşık 30-
45 dakika öncesinde besin alımını 
bırakabilirsiniz. 

Bisiklet sürmeden önce tercih 
edebileceğiniz öğünlere 
alternatifler:

ANA ÖĞÜN NITELIĞINDEKILER:
• Izgara balık + salata + 1-2 dilim 
tam tahıllı ekmek 
• Izgara tavukgöğsü + salata + 1 su 
bardağı ayran + 1 porsiyon bulgur 
pilavı 
• Sebzeli hindi sote + 1 kâse yoğurt 
+ 1 tane haşlanmış soğumuş 
patates 

• Izgara somon + 1 porsiyon fırın 
patates + bol salata 
 
ARA ÖĞÜN NITELIĞINDEKILER:
• 1 porsiyon meyve +  
1 su bardağı süt
• 1 bardak süt + ½ halka ananas +  
6 tane çiğ fındık
• 2-3 tane galeta + 1 bardak ayran
• 1 tane activia + 5-6 tane çilek +  
2 tam ceviz
• 1 bardak süt + 4 yemek kaşığı 
yulaf + 1 yemek kaşığı kuru üzüm 
• 1 küçük boy elma + 2 tatlı kaşığı 
fıstık ezmesi
• 1 dilim ekmek üzerine yarım 
avokado ve 2 kaşık lor peyniri
• 1 tane haşlanmış yumurta +  
1 dilim tam tahıllı ekmek
 
Buradaki besinler ve porsiyonlar 
genel önerilerdir. Herhangi bir 
sağlık sorunu olan kişiler mutlaka 
diyetisyenlerine ve doktorlarına 
danışarak bunları uygulamalıdır. b

DİYETİSYEN DENİZ ZÜNBÜLCAN

BİSİKLETLİLER 
İÇİN ÖĞÜN 

ALTERNATİFLERİ

2 Deniz ZÜNBÜLCAN
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Yeni alınan bisikletlere belki de ilk alınan 
aksesuar hız göstergesi olur. Alışıldığında 
vazgeçilmeyecek bir araç haline gelir. 
Piyasada çok ucuzundan çok pahalısına 
ve farklı özelliklere sahip çeşit çeşit hız 
göstergesi bulunabilir. Peki bunlar nasıl 
çalışır?

Her şeyden önce bisiklet için hız 
göstergelerini gelişmiş "bisiklet 
bilgisayarları" ve "basit göstergeler" olarak 
ayırabiliriz. Bunlara kullanılan uygulamalar 
ile cep telefonunun bir gösterge olarak 
kullanılmasını da ekleyebiliriz. Bisiklet 
bilgisayarları, hızın yanısıra bisikletlinin 
ihtiyacı olan pek çok veriyi gösterme 
ve saklama özelliğine sahiptirler. Basit 
göstergelerde ise görüntülenen ve 
saklanan veri tipleri oldukça az sayıdadır. 
Her iki farklı tip için hız ölçüm sistemi de 
farklıdır. 

Basit Göstergelerde Hız Ölçümü

Hızın "birim zamanda kat edilen mesafe" 
olarak tanımlanmasına bakıldığında 
ölçülmesi gereken iki değer belli 
olur. Zaman zaten cihaz tarafından 
halledildiğine göre mesafeyi nasıl ölçeriz? 
Bisiklet tekerleğinin her bir dönüşünde 
çevresinin uzunluğu kadar mesafe kat eder. 
Bu durumda tekerleğin yaptığı dönüşü 
algılarsak gerisini matematik ile bulabiliriz. 

Yeni bir hız göstergesi alanlar kurulumda 

bisiklet tekerleğinin ölçüsüne bağlı 
olan bir parametrenin cihaza girilmesi 
ile karşılaşırlar. İşte bu parametre bir 
dönüşte tekerleğin aldığı mesafenin cihaza 
bildirilmesidir. 

Hız göstergelerinin kablolu ve kablosuz 
olarak iki farklı biçimde olduğunu görürüz. 
Her ikisinde de genellikle ön tekerleğin bir 
jant teline sabitlenen küçük bir mıknatıs 
vardır. Algılayıcılar ön maşanın bir koluna, 
genellikle ortalara doğru sabitlenir ve 
mıknatıs bunun karşısına gelecek şekilde 
ayarlanır. Ancak kullanılan algılayıcılar 
ikisinde de farklıdır. Kablolu olanlarda 
bir "reed switch/reed anahtar", kablosuz 
olanlarda ise bir elektronik verici devrenin 
parçası olarak "hall effect sensor" kullanılır. 

Daha eski ve çok daha basit bir teknoloji 
olarak kablolu sistemler genellikle daha 
ucuzdur. Kullanılan reed anahtar aslında 
iki ucundan bağlantı çıkan küçük bir 
cam tüpün içindeki normalde açık olan 
iki kutuplu bir manyetik anahtardır. Bu 
anahtara mıknatıs yaklaştığında iki uç 
birleşerek devreyi kapatır ve bu şekilde 
kullanılır. 
Kablosuz sistemlerde kullanılan algılayıcı 
küçük bir yarıiletken devre elemanıdır ve 
yaklaştırılan mıknatısı algılayarak bir sinyal 
üretir. Bu sinyal küçük bir pille uzun süre 
çalışabilen bir verici devre ile bisikletin 
gidonuna yerleştirilen ana üniteye iletilerek 
kullanılır. 

BİSİKLET HIZ 
GÖSTERGELERİ
Bisikletçilerin 
vazgeçemediği 
yol bilgisayarları, 
sürüşünüzle ilgili 
merak ettiğiniz her 
veriyi ölçme ve 
saklama özelliğine 
sahip olabiliyor.

NASIL ÇALIŞIR?...

<<İÇİNDEKİLER
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Ana ünite, yani esas gösterge, algılayıcılardan 
gelen sinyalleri tekerleğin bir dönüşü 
olarak değerlendirir. Gelen ilk sinyal ile bir 
zamanlayıcı çalışmaya başlar ve ikinci sinyal 
geldiğinde "tekerleğin çevresi kadar yolu 
bu kadar zamanda kat ederse bir saatte 
kaç kilometre kat eder" diyerek gerekli 
hesaplamaları yapar ve göstergede bunu 
belirtir. Daha sonraki sinyaller için bu işlem 
sürekli tekrarlanır. 

Gösterge, gelen sinyalleri kullanarak, hız 
bilgisinin yanında gidilen ara veya toplam 
mesafeyi de gösterir ve kaydeder. Ayrıca ara 
bölümler için en yüksek hız, ortalama hız 
gibi veriler de gösterilebilir.

İki farklı sistemin iyi ve kötü yanlarına 
bakacak olursak: Kablolu sistem 

genellikle daha ucuzdur. Kullanılan 

algılayıcı daha "kırılgan" ve hareketli parça 
içerdiği için daha az ömürlü olabilir ve 
algılayıcı çarpmalara karşı daha hassastır. 
Kablolar zamanla aşınma ve kopmaya karşı 
daha açıktır. Kablosuz sistemler ise daha 
pahalıdır. Daha konforludurlar. Ancak zamanla 
pil değişimi gerektirirler. Çok basit tasarlanmış 
olanları, toplu sürüşlerde veya yüksek gerilim/
manyetik alan geçişlerinde sorun yaşarlar ve 
doğru gösteremeyebilirler.

Gelişmiş Göstergelerde Hız Ölçümü

Gelişmiş göstergeler, bir başka deyişle "bisiklet 
bilgisayarları" hızın yanısıra pekçok farklı veriyi 
de ölçer, değerlendirir ve gösterirler. Bunlarda 
yapılabileceklerin sınırı çok ötelerdedir. 
Üzerlerinde doğrudan meşhur Strava bile 
çalışabilir.

Bu tür sistemlerde hız ölçümü, zaten başka 
amaçlar nedeniyle de var olan GPS sistemi 
kullanılarak veya önceki sistemlerdeki 
algılayıcılar kullanılarak yapılabilir. Önceki 

algılayıcılar ile yapılan işlem öncekilerle 
aynı yaklaşıma sahiptir. GPS sistemi ise 
oldukça farklı bir sistemdir ve aygıta hız 
verisini doğrudan sağlar. 

GPS özelliğine sahip bir cihazda GPS 
verileri, özel bir entegre/anten 

sistemi ile GPS uydularından gelen sinyaller 
değerlendirilerek aygıtın işlemcisine bir seri 
iletişim kanalından iletilir ve aygıt bu bilgiler 
içinden kendisi için gerekli olanları alıp 
kullanır. 

Bir GPS cihazı aşağıdakine benzer NMEA 
standardındaki veri paketlerini sürekli olarak 
gönderir.

Bunlar arasındaki GPVTG paketi hız, GPGGA 
paketi ise yükseklik bilgisini içermektedir. 
"$GPVTG,,T,,M,0.091,N,0.169,K,D*20" paketi 
içindeki "0.169,K" bölümü o an için yatay hızın 
0.169 Km/saat olduğunu bildirmektedir. Elbette 
buradaki değer artık bisikletin tekerlek çapıyla 
ilgili olmayıp doğrudan alınmaktadır. 

Her bisikletli için Strava çok bilinen ve 
büyük çoğunlukla kullanılan bir uygulamadır. 
Sadece cep telefonunuz ile bir başka bisiklet 
bilgisayarı ya da göstergesine gerek kalmadan 
istediğiniz verileri görmeniz ve kullanmanız 
da mümkündür. Ancak bunun kötü bir yanı, 
ekranı sürekli açık bulundurmaktan dolayı 

pilinizin kısa zamanda tükenmesidir. Cep 
telefonunuzu gösterge olarak görmek için 
gidona bağladığınızda herhangi bir nedenle 
düşüp kırılmasını aklımıza getirmek bile 
istemiyoruz. b

Bisiklet sürüş 
peformansınızı yol 

bilgisayarınız ölçsün, 
kaydetsin, karşılaştırsın! 

Size sadece daha çok 
antreman yapmak kalsın! 

$GPRMC,132543.00,A,3945.92142,N,03033.24362,E,0.091,,280315,,,D*77
$GPVTG,,T,,M,0.091,N,0.169,K,D*20
$GPGGA,132543.00,3945.92142,N,03033.24362,E,2,07,1.64,818.0,M,37.9,M,,0000*50
$GPGSA,A,3,24,15,13,28,17,11,30,,,,,,2.35,1.64,1.68*05
$GPGSV,3,1,12,05,15,220,,07,03,096,,11,05,054,20,13,80,249,39*7B
$GPGSV,3,2,12,15,45,303,48,17,44,133,50,18,02,326,18,24,10,289,29*7A
$GPGSV,3,3,12,28,56,042,31,30,29,085,25,33,24,238,38,39,44,188,39*70
$GPGLL,3945.92142,N,03033.24362,E,132543.00,A,D*6B
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Hayat bisiklete binmek gibidir. 
Dengede kalmak için hareket etmeye 
devam etmen gerekir.
Albert Einstein

µ Tanju TAŞÇILAR
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Bisiklet, çoğumuzun olmasa 
da birçoğumuzun hayatının 
önemli bir parçasıdır. Hatta 

arabalardan önce insanların 
hayatında daha çok yer 

kaplamıştır. Zaten arabanın 
icadının önünü açan şey de 

bisikletin ta kendisi olmuştur. 
John Howard’ın da dediği gibi, 

“Bisiklet merak uyandırıcı bir 
araçtır. Yolcusu, aynı zamanda 

motorudur”. 

Karayolları Trafik Kanunu 
Madde 3’e göre “Bisiklet 

motorsuz bir taşıttır”. Bisiklet 
ülkemizde sürücü belgesi 
almadan kullanılmaktadır 

ve plaka takılması 
gerekmez. Madde 

37’ye göre “Bisikleti 
karayolunda sürmek için 
11 yaşını bitirmiş olmak 

yeterlidir”.
Bisiklet motorlu ise; bu 

“motorlu bisiklet” olarak 
adlandırılır. Bunun için motor 

gücüne göre A1 ve A2 sınıfı ehliyet 
alarak kullanılabilir. Ama burada 
sadece bisiklet ile ilgili kuralları 

inceleyeceğiz. 

Bisikletlilere özel birkaç Trafik kuralı olsa dahi, 
trafikte bisiklet kullanan bisikletseverlerin tüm 

trafik kurallarına uymak zorunda olduğunu ve 
aksi taktirde ceza yiyebileceğini biliyor muydunuz? 
Ehliyetiniz olsun olmasın trafikte yol alıyorsanız bu 

kuralları bilmeniz gerekiyor. 

BİSİKLETLİLER DE 
CEZA YER!

1) Bisiklete özel hız limitleri aşağıdaki gibidir:

Yerleşim yeri içerisi: 30Km/S (Saatte otuz 
kilometre hız)
Şehirlerarası Çift Yönlü 
Karayolları: 45Km/S (Saatte kırkbeş kilometre 
hız)
Bölünmüş yollar: 45Km/S (Saatte kırkbeş 
kilometre hız)
Otoyollar: Giremez.

2) Bisikletin yol alabileceği şerit Madde 46 da 
belirtilmiştir. “Bisiklet karayolunda en sağ şeridi 
kullanır ve diğer taşıtlar ile aynı sorumlulukla 
hareket eder”. Bisiklet, motorsiklet veya 
diğer taşıtlar gibi hızlı hareket edemese de 
trafikte aynı kuralları uygulamak zorundadır. 
Kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı, hız 
sınırını aşmak, ters yöne girmek, seyir halinde 
cep telefonu kullanmak gibi... Kaldırımda 
sürülemez, yaya yolunda seyredemez...  Ek 
olarak, karayolunda sağ şeridi kullanırken de 
Madde 66 a. bendine göre “Karayolunda ikiden 
fazla bisiklet yanyana sürülmez”.

3) Eğer ulaşmak istediğiniz yol üzerinde 
bisiklet yolu var ise, bu yolu kullanmanız 
mecburidir. Madde 66 der ki; “Bisiklet yolu olan 
yerlerde karayolunda sürülemez”. Bisiklet yolu 
bulunan güzergahta, trafikte yaşayacağınız bir 
kazada tamamen suçlu konumda kalacağınızı 
unutmayınız.

4) Çoğu bisikletlinin dikkat etmediği, en az 
bilinen kurallardan biri ise bisiklet sürüş 
esnasında iki elin aynı anda bırakılması 
hakkında olan maddedir.  Madde 66 b. bendine 
göre “İşaret verme dışında, çift elle sürülmesi 
ve genel kurallara uyulması zorunludur”. Yani 
sinyal vermek, işaret vermek dışında ellerimiz 
gidonda olmalıdır, çift el veya tek el bırakılarak 
olsun, cep telefonu kullanmak yasaktır. 

5) Madde 66 c. bendine göre “Yük ve eşya 
taşınamaz” denmiş, ancak yük kapasitesi ile 
ilgili bir limit getirilmemiştir. Bu kuralın kendi 
ihtiyaçlarımız haricinde taşınacak olan yüksek 
hacimli eşyalar için olduğu yoruma açıktır.

Yasalarda belirtilmemiş olsa da bisiklet 
kullanımı için “yazılmamış” kurallar da 
vardır. Kask, Gözlük, Eldiven gibi koruyucu 
ekipmanların kullanımı trafik kuralları 
ile mecburi tutulmasa da bisikletçilerin 
daha konforlu ve emniyetli bir sürüş keyfi 
yaşayabilmeleri, herhangi bir kaza anında 
oluşabilecek yaralanmaları en aza indirmeleri 
için kullanmaları tavsiye edilir. Hatta bunlar 
Bike İzmir Bisiklet Topluluğu ve diğer bazı 
gruplarda, grup sürüşüne katılmak için 
zorunludur. 

Kaportamızın bedenimiz olduğunu, bu yüzden 
trafik kurallarına uymanın hayat kurtardığını 
unutmayınız. b

<<İÇİNDEKİLER
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EŞPEDAL’LA 
ENGEL TANIMA

Görme engellileri bisiklet kullanmaya teşvik 
eden Eşpedal Derneği, Tandem bisikletlerle 

sürüş yapabiliyor, pilotlar yardımı ile 
sokaklarda pedal çevirebiliyorlar. 

Ben Saldıray Altındağ, 1984 doğumluyum. 
Doğuştan görme engelliyim. "Retinitis 
pigmentosa", halk arasında "gece körlüğü", "tavuk 
karası" denilen bir hastalık benimkisi. Aileden 
geliyor ve genlerde var. Doğduğumda tamamen 
görme engelli değildim. Yaş ilerledikçe gözler 
yavaş yavaş bozuluyor ve belirli bir yaştan sonra 
hiç görmemeye başlıyorsunuz. Benimkisi 27-28 
yaşlarına tekabül etti. 17-18 yaşlarımda bisiklet 
kullanabiliyordum. O zamanlar gözlerim baya 
bir görüyordu. Bundan sonra gözlerimin görmesi 
azaldığı için ben de tehlikeli olmaması amacıyla 
bisiklet kullanmadım. O zamanlar bisikletimi 
gazetelerde verilen kuponlarla almıştık. Bisan 
markaydı. Kırmızı bir bisikletti. 

Gözlerim tamamen gittikten sonra, şu anda 
sadece ışıkları algılayabiliyorum, 27-28 
yaşlarımda, o zamanlar Diyarbakır'da öğretmenlik 

yapıyordum. 3.5 sene olmuştu. Gözlerim yavaş 
yavaş gidiyordu, ben de İzmir'e, Menemen'de bir 
okula tayinimi istedim. Daha sonra gözler daha 
da bozulduğunda, Aşık Veysel Görme Engelliler 
Ortaokulu'na tayinimi istedim. 

Bu arada İzmir Anadolu Öğretmen Lisesi 
çıkışlıyım. Üniversiteyi Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi'nde okudum, ilköğretim matematik 
bölümü olarak. Daha önce söylediğim gibi, 
Diyarbakır'da 3.5 sene öğretmenlik yaptım. Daha 
sonra Menemen ve İzmir... 

O zamanlar Eylem Yurtsever adında bir arkadaşım 
vardı ve İstanbul'da tandem bisiklete bindiğini, 
görme engellilerin de bisiklete binebildiğini 
söylemişti. Bu arkadaşım İzmir'den İstanbul'a 
taşınmıştı. Ben de bir muhabbet esnasında 
telefonla aradığımda 

<<İÇİNDEKİLER
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bisikletin üzerinde olduğunu ve 
bisiklete binebildiğini söylemişti. 

Daha sonra İzmir'e Engelsiz 
Pedal Derneği başkanı Samet 
Aksuoğlu bir toplantı için 
geldi. Eylem de bu grup ile 
sürüyordu. Eylem beni arayarak 
bu toplantıya katılabileceğimi, 
görme engelli arkadaşları 
davet edebileceğimi söyledi. 
Bu toplantıya gittim. Toplantı 
Samet'in sunumlarıyla geçti. 
Etkileyici bir sunumdu. Daha 
sonrasında ben de bu Engelsiz 
Pedal Derneği'nin bir parçası 
olma isteğinde bulundum. O 
zamanlar Erkut Sancar ile bir 
tandem deneyimi yaşadım. 
Bostanlı'dan Sasalı'ya kadar. 
Sonra Samet ile Poligon'dan 
Karşıyaka'ya kadar trafiğe çıkarak sürüş yaptık. 
Bu yaşadığım bisiklet sürebilme heyecanını diğer 
arkadaşlarımın hatta öğrencilerimin de yaşaması 
için girişimlerde bulunmaya karar verdim. 
O zamanlar Engelsiz Pedal İzmir temsilciliğinin 
kurulması düşünülüyordu ve Akzo Nobel boya 
firması bize tandem bağışında bulunacaktı. 
Sonrasında bazı olumsuz gelişmeler nedeniyle 

Engelsiz Pedal Derneği ile 
yollarımız ayrıldı. Kendi 
girişimlerimiz ile Akzo Nobel 
bize bir tandem bağışladı. O 
bisikletle bisiklet topluluklarının 
turlarına katıldık. Bir farkındalık 
oluşturduk ve daha sonra başka 
tandem bisikletler de bağışlandı. 
Rotary Kulüp bize 8 tandem 
bisiklet bağışladı. Artık tandem 
sorunumuz kalmıyordu. 

O dönem İzmir Bodrum turunu 
yapıp bir dernek kurmamız 
gerektiğini planladık. Adının 
Eşpedal derneği olması 
gerektiğini düşündük. Bu ismi, 
tandem bisikletlerdeki pedalların 
eşleşmesinden, bir engelli bir 
engelsiz kişinin eşleşip bisiklet 
turlarına katılması anlamında 

kullanıyoruz. 

Rotary'den 8 tandemi dernekleştikten sonra 
alabilmiştik. STK olmanın avantajlarından 
biri de böyle bağışlar almaktı. Artık tandem 
problemimiz yoktu. Ben, hem öğrencilerimi hem 
de görme engelli arkadaşlarımı tanıştırmaya 
başlamıştım. İnciraltı Kent Ormanı'nda sürüşlere 

ve bisiklet topluluklarının etkinliklerine katıldım 
ve neredeyse İzmir'in her yerine gittim. Foça'dan 
Nazarköy'e neredeyse bütün ilçeleri bisiklet ile 
gezdim. Günde 100 Km'yi aşkın turlara katıldım. 

Eşpedal Derneği gittikçe duyuluyordu. Kayseri'de, 
İstanbul'da, Denizli'de, Ankara'da, Eskişehir'de, 
Çanakkale'de ve Gaziantep'te temsilciliklerimiz 
oluştu. Görme engelli arkadaşlarımız kendi 
illerinde tandem turlarını gerçekleştirmeye 
başladılar. Hatta kendilerine tandem, yarış 
tandemleri almaya başladılar. 

Gran fondo yarışlarına katıldık. Katıldığım ilk gran 
fondo yarışı Ürgüp'teki yarıştı. Turu bitirip, yanlış 
hatırlamıyorsam, üçüncü oldum. Daha sonra 
Çeşme'deki gran fondo yarışına katılıp ikinci 
oldum. En sonunda yine Çeşme'de birinci oldum. 

Yarışlara da katılıyorduk. Festivallere de katıldım. 
Eskişehir Bisiklet Festivali'ne katıldım. Bunun 
dışında birçok ilde bisiklet sürme imkanı 
yakaladım. Denizli'ye gittik. 
Bisiklete 18 yaşında bıraktıktan sonra tekrar 
binebilmek çok güzel geldi. Kendimi özgür 
hissediyordum. Mekansal engellerden de 
kurtulmuş oluyordum böylece. Kaldırımların 
bozukluğundan, direklerden, insanların birdenbire 
koluma girip yardım etme çabaları gibi aşırı 

hassasiyetlerinden uzaklaştım. İnsanların iyi 
niyetle gösterdikleri bu hassasiyet aslında işimizi 
zorlaştırıyor. 

Tüm bunlardan bisiklet aracılığı ile 
kurtuluyordum. Aynı zamanda doğayı hissediyor, 
temiz hava alıyor, yeni insanlarla tanışıyordum. 
Kas gücümle bir yerden bir yere gidiyordum. 
Çeşitli yerleri gezme fırsatı yakalıyordum. 
Altınoluk'tan Kazdağları'na kadar yaklaşık 20 
Km tırmadım. Mesela Kazdağları'nda Eko Fest'e 
katıldım. Birçok insanla tanışıyor, çadırlı kamplara 
katılıyordum. Yıllar sonra çadırda da kalmaya 
başlamıştım. 

Kendi yama takımım, iç lastiğim vardı. Tam bir 
bisikletçi olmuştum. Çadırım, uyku tulumum, 
matım oldu. Bundan önce daha düz bir hayat 
yaşıyordum. Hayatıma tandemden sonra büyük bir 
renk geldi. Benden görüp diğer arkadaşlarım da 
benzeri şeyleri yapmaya başladı. Aslında görme 
engelliler camiasında yeni bir kapı açıldı ve 
insanların ufku genişledi bu anlamda. 

Arabayla bir yerden bir yere gidince bir 
kutu içerisinde hapsoluyorsun ve hiçbir şeyi 
algılayamıyorsun. Ne koku, ne rüzgarın sesi, ne de 
rampadan çıktığında rampayı algılayabiliyorsun. 
Ama bisikletle öyle değil, herşeyi 
algılayabiliyordum. Önündeki pilot arkadaşın sana 
etrafı betimlediğinde aslında orayı yaşıyordum da. 
Ama bu arabada böyle olmuyordu, hızlıca geçip 
gidiyordum. Burada anı yaşamak çok güzeldi. 

İlk uzun turum İzmir-Bodrum turuydu. Onu, yanlış 
hatırlamıyorsam, 4 günde bitirdik. Burhaniye'den 
İzmir'e bir tur düzenledik. O da çevre ilçeleri, 
köyleri geze geze, yaz olduğu için denize de 
girerek, bir tatil havasında 7 günde tamamlandı. 
Burhaniye turunu 25 kişiyle, 8 tandem, 8 görme 
engelli ile gerçekleştirmiştik. 

Bu arada okuldaki öğrencilerimden, 2012-1013 
yıllarında Türkcell sponsorluğunda okullara 
yarış tandemleri dağıtıldığını öğrendim. Okulda 
dandemlerin öğrenciler tarafından kullanılması 
için girişimlerde bulundum. O dönemdeki müdür 

Arabayla bir yerden 
bir yere gidince 

bir kutu içerisinde 
hapsoluyorsun. Ne 
koku, ne rüzgarın 

sesi, ne de rampadan 
çıktığında rampayı 
algılayabiliyorsun. 

Önündeki pilot 
arkadaşın sana etrafı 

betimlediğinde aslında 
orayı yaşıyordum da. 
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çocukların 
düşme riski olması 

sebebiyle biraz çekinik kaldı. 
Fakat şu anda onu aştık. Çocuklar Pazartesi 
ve Çarşamba günleri Halk Eğitim bünyesinde 
açtığımız bisiklet kursu ile Ersin Solmaz 
öğretmenin nezaretinde okulun bahçesinde 
bisiklet eğitimi alabiliyorlar. 

Şu anda okulumuzda 12-13 tandem bisiklet var. 
Bunlar yarış tandemi, ince tekerlekli. Ancak bu 
bisikletler dağ bisikleti kadrosuna yol bisikleti 
parçaları takılarak yapıldıkları için bir dengesizlik 
oluyor ve bisiklet hızlandığında yalpalıyor. Ama 
yavaş sürüldüklerinde, bizim öğrencilerimiz için 
ideal bisikletler, güzel bisikletler. Zaten boyları 
çok küçük ve yetişkin bireylerin kullanması doğru 
olmuyor. Bu açıdan kendi okuluma da yararlı 
oldum. 

Katıldığım turlar arasında UNESCO Dünya Mirası 
Etkinliği kapsamında Efes'ten Bergama'ya iki 
günde yapılan turda ve diğer yıl Bergama'dan 
Efes'e pedal çevirdik. 210 Km civarında bir turdu. 
Sonra Çanakkale'den Bergama'ya, yaklaşık 250 
Km iki günde pedalladım. 

Şu anda sivil toplum geliştirme merkezi ile 
birlikte Eşpedal Derneği'nin kurumsal kimliğinin 
oluşturulması, kurumsallaştırılması, stratejik 
bir plana sahip olması ve kaynak geliştirme 
olsun, üyelerin bilgilendirilmesi, yetiştirilmesi 
ve kapasitesinin geliştirilmesi olsun, birçok 
konuda eğitim alıyoruz. Bu kapsamda bir hibe 

de aldık. Daha sağlam, daha 
güzel, daha hafif tandemler 
edindik. Yarışlara katılmaya 
çalışıyoruz. 10 Mart'taki 
duatlona katılmayı istiyorum. 

Herhalde bunu gerçekleştireceğim. 
Bu şekilde kendimizi geliştirip, derneğimizi 
ilerletip toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak 
istiyoruz. Malum, engelliler hep bir şekilde 
ayrımcılığa uğruyor. Kimileri "siz günahsızsınız" 
diyerek, kimileri "siz niye dışardasınız, devlet 
maaşınızı veriyor, evde oturun" diyerek ayrımcılık 
yapabiliyor. İnsanlar apartmanlarında engelli 
komşu istemiyorlar. Bunu bir yük, bir sorun 
olarak görüyorlar. Biz kurduğumuz bu arkadaşlık 
ile, arkadaşlık ilişkileri ile topluma da model 
oluyoruz. Toplumun gelişmesinde büyük bir rol 
oynadığımızı düşünüyorum. 

Aynı zamanda yerel yönetimlerle ilişkiler 
kurup, yerel yönetimlerin engelliler konusunda 
nasıl davranması gerektiğini, bu alanda karar 
vericiler ile iletişim kurup kararlarını etkilemeye 
çalışıyoruz. Sesli sinyalizasyondan, kaldırımların 
düzenlenmesine, kentimizin daha erişilebilir bir 
hale gelmesi için uğraşıyoruz. 
Amacımız sadece bisiklet sürmek değil. Amacımız 
kentimizi ve ülkemizi de engellilik konusunda 
dönüştürmek. Engellilik bilinci yüksek bir toplum 
haline getirmek. Engelliliğin bir eksiklik değil bir 
farklılık olduğunu herkese anlatmak istiyoruz. 
Bunu içselleştirmelerini istiyoruz. Evet, insanlar 
gözleriyle görüp birçok şeyi yapıyor, fakat görme 
engellilerin de görme algısı, duyusu yerine diğer 
algılarıyla aslında görebildiklerini tüm insanlara 
anlatmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bir bisiklet 
derneğinden daha da fazlası olmaya çalışıyoruz. 
Hem engelli derneği hem de bisiklet derneği 
olmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda çalışmalar 
yürütüyoruz. b

Bir bisiklet derneğinden daha da fazlası 
olmaya çalışıyoruz. Hem engelli derneği 

hem de bisiklet derneği olmayı hedefliyoruz. 
Bu bağlamda çalışmalar yürütüyoruz. 
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Bisiklet, kadınların özgürleşmesine 
dünydaki diğer herşeyden daha 

fazla katkı sağlamıştır.
Susan B. Anthony

µ Tanju TAŞÇILAR
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TIP DÜNYASINDAN 
BİSİKLET EVRENİNE

Tıp fakültesindeki zamanın nasıl geçtiği, 
bünyesindeki personelin ve öğrencilerin 
kafalarındaki düşüncelerin neler olduğu 
konusunda, en azından, etrafınızdan duyduğunuz, 
görebildiğiniz kadarıyla bir fikriniz vardır. Kimi 
zaman tıp fakültesi öğrencileri, sürekli masa 
başında olup ders çalışan bir grup olarak 
görülürken, tıp fakültesi mezunlarından Ferhat 
Göçer, Cüneyt Arkın gibi isimler hatırlanacağı 
üzere, tıp dünyasının sadece ders çalışma üzerine 

kurulu olmadığını ve üstelik içerisinde evrenin 
her bir yerine ait parçaları içerdiği de düşünülür.

Arka planda, tıp dünyası kendi içerisinde bilgi 
karmaşasıyla uğraşmaktadır. Tıbbi bilginin tıp 
doktorlarının zihinlerinde uçuşan sinekler ya 
da bir görsel örnek olarak tüplü televizyonların 
bozuk kanallarındaki karman çorman noktalar 
ve ışıklar şeklinde olmasından dolayı bu 
bilgi kirliliğini bir arada tutup onlardan işe 

yarayacakları ortaya çıkarmak konusu müthiş bir 
meşguliyet ve enerji gerektirmektedir.

Öğrencilik yıllarında kimi zaman benliklerin 
unutulduğu bilgiyi öğrenme çabasında, hayatın 
oldukça enerjik ve verimli yıllarının tıbbi 
literatüre adaptasyon ve tıbbi bilginin zihne 
yerleştirilmesi amacıyla kullanılması, tıp dışındaki 
diğer sosyal ve kültürel edinimlerin aynı yaş 
grubu insanlara göre sönük kalmasına neden 
olmaktadır. Bilindiği üzere tıp fakültesinde eğitim 
oldukça yoğundur. Bu yoğunluğun esas nedeni, 
insan varlığının sonu gelmeyecek büyüklükte olan 
muazzam yapısından ileri gelmektedir. 

Her ne kadar eğitim süreci ve mezuniyet sonrası 
keşfedilmiş ve keşfedilecek tüm yapılarıyla insan 
ile uğraşılması, tıp dünyasındaki hekimlerin 
bireysel olarak yaşantılarını ve benliklerini 
unutturacak derecede etkilese de tıpçı 
zihninde bir yerlerde her daim gezinen özgür 
ve yaratıcı düşünceler tıbbi kirliliğin baskısı 
altındayken bir bomba gibi patlayarak gün 
yüzüne çıkabilmektedir. Zira, bütünüyle tıbbi 
literatür içerisine girmek biz tıpçılar için bir çeşit 
ölümdür. İşte bu esnada bir takım kaçış rampaları, 
kaçış yolları ve saire durumlara canla başla 
başvurmaktayız. Bu, kimi zaman şarkı söylemek, 
resim yapmak, çalgı aleti çalmak, bisiklete binmek 
şeklinde olabilmektedir.

Benim başvurduğum kaçış rampasından biri 
de bisikletti tabii ki. Sosyal manada oldukça 
tatminsiz bırakılmış o kısma ait olan yanımın da 
tıbbi bilgiler ile kuşatılmasının önüne geçmeyi 
bir şekilde sağlamak gerektiğini biliyordum. 
Bütün bu huzursuzluğu üzerimden atabilmek 
için ilk yıllarımda gitar çalmayı öğrendim, birkaç 
yıl boyunca kendi çabalarımla bir noktaya kadar 
ilerleyebildim ve daha fazla tatmin olmak için 
daha iyi gitar almak gerektiğini düşündüm. İş bu 
aşamadayken 2017 yılında, duymuş olduğum bir 
ay sürecek olan ECC adlı yarışmaya İzmir’in de 
dahil olması sebebiyle altımdaki dağ bisikleti ile 
küçük sürüşler yapmaya başladım. Tıp fakültesinin 
üçüncü yılında almış olduğum MTB bisiklet ile 
çocukluktan sonra bu deneyimi bir hobi haline 

getirecek ve hiç bırakmayacak şekilde tekrardan 
elde ettim. 

Yaptığım turlar sonrası gördüğüm kilometreler, 
önceleri korktuğum hedefler halindeyken 
gözümde normal birer sayı haline dönmeye 
başladı. İnciraltı’nda yurtta kalmanın getirdiği 
avantajlar da dahil olmak üzere her gün 
sürdüğüm dağ bisikletiyle, sosyal medyadan 
denk geldiğim ECC amacıyla düzenlenen İzmir 
içi grupların turlarına da katılmamla ay sonunda 
2 kg kayıp ile beraber 850 km yapmıştım. Benim 
için inanılmaz, muhteşem bir başarıyı elde 
etmiştim; üstelik yirmi altı inçlik jant ölçülerine 
sahip bu dağ bisikleti ile bunu nasıl başardığıma 
inanamıyordum. 

ECC sonrası, turlarda görmüş olduğum 
bisikletlerden dolayı bilgilendiğim ve onlara 
sahip olmak için arzularımı dizginleyemediğimden 
dolayı arkadaşlarımdan borç alarak hibrit şehir 
bisikleti aldım; tabii bu yeni ve sürüşü oldukça 
rahat bisikleti ECC’den sonra almak bana 
koymuştu. Nitekim yeni bisikletimle ECC sırasında 
daha nice kilometreler sürebilirdim. Ne olursa 
olsun, artık yeni bir hobi, yeni bir meşguliyet, yeni 
bir dünya ile tanışmıştım. 

Almış olduğum yeni bisikletle sonraki yılımda da 
ECC kadar olmasa da şehri gezen turlara katılmayı 

<<İÇİNDEKİLER
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planlamıştım. Bisiklet gruplarıyla şehri bisikletle 
gezmek fikri, çocukluğumdan kalma bisiklet 
sürme anlayışına biraz yabancıydı. 

Küçükken yalnızca bisiklet sürmüş olmak için 
sürüyordum. İzmir’i daha önce görmediğim için, 
ilçelerini de ilk defa görecek ve oralara bisiklet 
gruplarıyla gitmek için can atacaktım. İlerleyen 
zamanlarda, Bike İzmir Bisiklet Topluluğu'nun 
dinamik enerjisi sayesinde bu şehri bisikletle 
gezmek ve araba camından gördüğüm bölgeleri 
bisiklet üzerinde görmek, kelimenin tam 
anlamıyla muhteşem bir hissiyatı meydana getirdi 
ve bu hissin tıp fakültesinde gördüğüm enerjiden 
oldukça farklı ve orayı baskılayacak düzeyde 
güçlü olduğunu fark ettim. 

Her bir bisiklet turu birbirinden üstün olmaya 
başlamıştı. Gittikçe büyüyen bir güç… Tıbbi 
literatür üzerinde oldukça fazla yorduğum 
beynimin bir bölümünde kendince ve bana 
hissettirmeden salınan hoş enerjilerle dolu 
özgür hayallerin bir kısmına bu bisiklet grubuyla 
dokunabilmiştim. 

Bir günlük de olsa, benim için o gün, bir başka 
ruha bürünüp gökyüzünün maviliklerine 
dokunabildiğim, güneşin göz alıcı parlaklığıyla 
sıcak diyarlara seyahat edebildiğim, bahar 

zamanları yeni açan çiçeklerin hoş kokularını 
ara ara sert ara ara yumuşak esen esinti ile 
beraber huzurun doruklarında hissedebildiğim, 
grubun sabit hızından dolayı hiç yorulmadan 
adapte olarak ilerleyebildiğim için sonsuz 
diyarlar görmeyi bir dakika bile düşünmeden 
isteyebildiğim bir başka ‘evren’e geçiş yapmıştım. 

Beynimin bir bölümünde tüplü televizyonların 
bozuk kanalı gibi karmaşık bir halde olan 
tıp dünyası dururken, açabildiğim başka bir 
bölümünde yıldızların ötesini düşünecek kadar 
güçlü enerjilerle dolu mutlu olabildiğim bisiklet 
yer almıştı. Bisikletin de ayrıca oluşturduğu 
özgürlüğü ve bağımsızlığı arzulayan ruh halimle 
de başka bir bölümde gitar çalma, yazarlık, şairlik 
ve saire durumlar yerlerini almıştı. 

İnsan, hayatta yaşamanın verdiği elverişsiz 
durumlardan bunaldığı vakitlerde, çevresinde ve 
kendisinde görebildiği ancak onlara ulaşmaya 
çabalamadığı nice mutlu edici eylemlere her daim 
ihtiyaç duymaktadır. Yeter ki; onlara doğru adım 
atalım. Kendimizi tanıyalım, kendimize şanslar 
verelim. Bu bedende bir başkası yok! 
Hatta bugün, camdan değil, bisikletin üzerinde, 
candan yaşayalım. b
      
  Ali Rıza SAY / 13.2.2019 İzmir

Kendimizi 
tanıyalım, 
kendimize 

şanslar verelim. 
Bu bedende bir 

başkası yok! 
Hatta bugün, 
camdan değil, 

bisikletin üzerinde, 
candan yaşayalım. . . 

Reklamcılık 

“kna etmek”tr.

İkna etmek se 

blm değl sanattır.

BILL BERNBACH

“

”
Merkez: Çınar Mh. 5003 Sk. 2-2 Gümüş Plaza Metro D:513 35090 Bornova/İzmr

+90 232 503 11 49

Şube: İzmr Blmpark 10032 Sk. No:2/A İTOB Org. San. Bölg. Tekel Menderes/İzmr
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• Fatih Topçu kimdir?

Sonradan triatlet olmuş bir 
bilgisayarcıyım aslında. 2001 
yılında Türkiye’de ilk spor 
sitesi olan ajansspor.com 
sitesini kurdum ve sonrasında 
triatlona başladım. Triatlonla 
uğraşırken videolarımı 
paylaşmak adına Youtube 
kanalımı açtım. Şu anda 
kendime “triatlet youtuber” 
diyebilirim.

• Asladurma adlı youtube 
kanalın var. Bu kanaldan 
çektiğin videoları paylaşma fikri 
nereden aklına geldi?

Triatlona başladığımda 
bu alanla ilgili türkçe 
kaynak aradım ancak 
yeterli bilgiyi bulamadım. 
Yurtdışı kaynaklardan 
edindiğim bilgilerle kendimi 
geliştirdikten sonra bu 
bilgilerimi insanlarla 
paylaşmak istiyordum. Bunun 

üzerine kendime blog açıp 
ilk önce burada yazmaya 
başladım. Türkiye’de ne yazık 
ki, okumayı sevmiyoruz. 
Bunun üzerine bilgilerimi 
yazmaktansa anlatarak görsel 
olarak yayınlama fikri ortaya 
çıktı. Bunu görsel olarak 
anlatmak hem daha rahat hem 
de daha zevkli oldu. Asladurma 
adlı Youtube kanalı açma 
aşamam böylelikle gelişmiş 
oldu.

• İnsanlardan aldığın geri 
dönüşler nasıl?

Harika geri dönüşler alıyorum. 
“Sayende kilo verdim” diyenler, 
“yeni bir hayat yakaladım” 
diyenler, bisiklete, koşmaya, 
yüzmeye başlayıp ben de 
triatlon yapacağım diyenler 
oluyordu. Bunların içinde 10 
yaşında olanlar da, 50 yaşında 
olanlar da var. Geri dönüşlerde 
“çektiğin videolar süper”den 
ziyade “benim hayatıma 

olumlu yönde şunları kattın” 
diyenler benim için ayrı bir 
motivasyon kaynağı oldu.

• Takipçi ve abone sayın nedir?

Youtube’da 33 bin takipçim 
var. Instagram’da da 13 bin 
takipçiye yaklaştım. Aslında 
rakamlar az gibi gözüküyor, 
ancak Türkiye gibi spor 
yapmayan bir ülkede bu 
rakamlar çok güzel. 33.000 
kişinin içinde kimisi bisiklete 
biniyor, yüzüyor veya koşuyor. 
Bu kadar insanı tek başıma 
spora teşvik etmem bile güzel.

• 5 defa Ironman yarışını 
bitirdiğini görüyoruz. İronman 
yarışını tanıtmak adına biraz 
bahsedebilir misin?

Ironman yarışını anlatmam 
gerekirse; 1.9 km yüzüp 
üzerine 90 km bisiklete 
binip, 21 km koşuyoruz. 
Esas Ironman’de mesafeler 
bunun iki katı. Bir sonraki 
hedefim de Temmuz ayında 
bunu gerçekleştirebilmek. 3.8 
km koşup, 180 km bisiklete 
binip 42  km de koşacağım. 
Bunları 17 saat içerisinde 
bitirmeniz gerekli. Benim 
hedefim ise bunu 10 saatte 
tamamlayabilmek.

• Ironman yarışında seni en çok 
zorlayan kısım hangisidir?

ASLA DURMAYAN
ADAM

Geri 
dönüşlerde 

“çektiğin 
videolar 

süper”den 
ziyade “benim 

hayatıma 
olumlu yönde 
şunları kattın” 

diyenler benim 
için ayrı bir 

motivasyon 
kaynağı oldu.

ilgisayar yazılımcısı iken sonradan 
triatlet olmuş, aynı zamanda 

youtuber fenomeni olan ve ‘‘Asla 
Durma’’ mottosu ile yola çıkan 

Fatih Topçu ile sizler için sohbet ettik. 
2001 yılında başlayan macerasını 
bizimle kendi cümleleri ile paylaştı.

B<<İÇİNDEKİLER
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Yüzmek beni en çok zorlayan 
kısım diyebilirim. Çünkü 
yüzme tekniğinin çok ufak 
yaşlarda alınması gerekli. Ben 
ise buna 36 yaşından sonra 
başladığım için yüzme tarafı 
biraz eksik oluyor ne yazık ki. 
Özellikle çocukları olanlara 
tavsiyem, yüzme eğitimini 
erken yaşlarda başlatmaları. 
Çünkü bu çocuklar ilerde 
triatlon yapmak isterlerse 
yüzme kısmını daha 
önceden çözerlerse daha 
rahat edecekler. Triatlonda 
en sevdiğim ve kuvvetli 
olduğum kısım ise uzun 
yıllar futbol oynadığım için 
koşu diyebilirim. Triatlonun 
son etabı olduğu için de çok 
önemli. Kilometre açısından 
baktığımızda bisiklet ise 
yarışın %50’si. Koşu kısmına iyi 
başlayabilmek adına bisiklette 
muhakkak iyi olmalısınız. 
Burada tabii ki, ekipmanda fark 
yaratıyor. Kullandığınız bisiklet 
size büyük avantajlar sağlıyor.  
Bisikletten koşuya geçiş 
için ise özel antrenmanlar 
yapıyorum. 180Km bisiklete 
binebilirsiniz, sadece 
koşabilirsiniz, ancak bunların 

ikisini üstüste 
yapabilmek için 
farklı antrenmanlar 
yapmalısınız.

• Yaptığın sporlar ciddi 
kondüsyon gerektiriyor, bunu 
sağlamak için özel çalışmalar 
yapıyor musun?

Kesinlikle bir antrenör 
yardımıyla çalışmak gerekiyor. 
Ben de Türkiye’nin en iyi 
triatletlerinden biri olan 
Bahar Saygılı ile çalışıyorum. 
Yoğun antrenmanlarda 
sakatlanmamak için 
muhakkak antrenör desteği 
gerekli. Haftanın 6 günü 
antrenman yapıyorum. Her 
şey antrenmanla bitmiyor 
tabi, işin beslenme yanına da 
çok dikkat etmek gerekiyor. 
Uyku düzeninizin iyi olması 
gerekiyor. Antrenman önemli, 
beslenme önemli, dinlenme 
daha da önemli bu alanda. 
Çünkü çok antrenman yapınca 
gelişmiyorsun dinlendiğin 
zaman gelişiyorsun. 
Antrenmanlarda kasları 
parçalıyoruz, onların tekrar 
toparlanması ve daha güçlü 

olabilmesi 
için iyi 
beslenme 
ve dinlenme 
gerekiriyor.

• Seni izleyip de, “keşke 
böyle olabilsem” diyenler için 
önerilerin nelerdir?

Ilk öcelikle bu spora 
başlamak için yaşın bir 
sınır değil aksine avantaj 
olduğunu düşünüyorum. 
Ben de bu spora 36 yaşında 
başladım. Ilk senemde önemli 
dereceler alamadım fakat 
ikinci senemde çok zor bir 
yaş kategorisinde Türkiye 
şampiyonu oldum. Bunun 
için de düzgün antrenman, iyi 
beslenme ve dinlenme önde 
gelen şeyler.

• İzmirlilere mesajın nedir?

Izmir harika bir yer, antrenman 
için çok güzel koşullara sahip. 
Kendi açımdan söylemem 
gerekirse sürekli gelip 
antrenmanlarımı Izmir’de 
yapmak isterdim. O yüzden 
değerini iyi bilsinler ve sahile 
çıkıp bisklete binsinler, 
koşsunlar kısacası spor 
yapsınlar. b

Haftada 6 gün 
antreman yapıp, 

beslenmesine 
dikkat edip 

uyku düzeni ve 
dinlenmesine 

özen gösteriyor.
Çünkü, çok 

antreman 
yapınca değil, 
iyi dinlenince 
gelişiyorsun.
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İnsanlar 
yeni 

teknolojilere 
her zaman şüpheyle 

yaklaşırlar. Hayatın her 
alanında bu böyledir. Tabiki 

bisiklette de durum farklı 
değil. Teknoloji ilerledikçe 
bisikletlerin üzerindeki 
fazlalıklar bir bir eksiliyor. 
Bizi ilgilendiren kısım ise, iç 
lastiğin bisikletten ayrılışı.
Tubeless çoğu kişiye güven 
vermeyen ama bir deneyenin 
bir daha vazgeçemediği 
yararlı bir icat. Eğer doğru 
uygularsanız sizi birçok 
sorundan kurtaracaktır. Bu 
yüzden yazının devamındaki 
5 adımın sırası ve uygulanışı 
önem arz ediyor.

1. Çemberin hazırlanması

Tubeless sisteminin en 
önemli kısmı jantınızı hava 
sızdırmaz hale getirmektir. 
Çoğu jant çemberi “Tubeless 
Ready (iç lastiksiz kullanıma 
uygun)” yazsa bile tel başları 
için deliklere sahiptir. Bu 
deliklerin güzelce kapatılmış 
olması önemlidir. Bu işlem 
için yapışkanlı özel bantlar 
kullanılır. Bu bantların 
yapışabilmesi için jant 
çemberinizin temiz olması 
gerekir.

İşleme iç lastiğinizi ve 
kullanmakta olduğunuz 
çember bandını sökmekle 
başlıyorsunuz. Ardından 
zamanla çemberin 
içinde toplanan pislikleri 
uçucu temizleyiciler 
ile temizlemelisiniz. 
Alkol veya balata spreyi 
gibi temizleyicileri 
kullanabilirsiniz. Özellikle 
uçucu seçiminin sebebi, 
çemberde kalacak nemin 
bant üzerindeki yapışkanın 
performansını düşürmesidir. 

2. Çember bandının çekilmesi

Çemberi iyice temizledikten 
sonra çember bandını çekme 
aşamasına geçiyorsunuz. 
Çember bandını DT Swiss 
veya Stans ürünlerinden 
seçebileceğiniz gibi 
yapısında örgü içeren 
özel bantlardan da 
kullanabilirsiniz. 
Tercihiniz bütçeniz ile 
doğru orantılı olacaktır. 
Tesa markasının siyah, 
örgülü yapı bantı hem 
fiyatı hem performansı 
ile işinizi görecektir. 

Çemberinizin iç 
genişliği bant 
seçiminiz için bir 
diğer etkendir. 

Tubeless için özel 
bir bant alıyorsanız 17, 

19, 21, 23, 25, 27, 30mm 
gibi seçenekleriniz olacaktır. 
Size uygun olanı tercih 
etmelisiniz. Eğer ölçüsüz bir 
bant kullanacaksanız bu bantı 
kullanacağınız genişlikte 
kesmelisiniz.

Çember bandını çekmeye 
supap deliğinin 2 tel 
öncesinden başlayın. Bandın 
güzelce yapıştığına emin 
olun ve çemberi ortalayarak 
yapıştırın. Eğer normal bant ile 
tubeless işlemi yapıyorsanız 
çemberi iki tur dönmenizde 
yarar vardır.

3. Tubeless sibobunun 
takılması

Çember bandı da hazır 
olduğuna göre sıra Tubeless 

TUBELESS

Teknoloji 
ilerledikçe 
bisikletlerin 
üzerindeki 
fazlalıklar bir 
bir eksiliyor. Bizi 
ilgilendiren kısım 
ise, iç lastiğin 
bisikletten 
ayrılışı.

Tubeless 
çoğu kişiye 
güven 
vermeyen ama 
bir deneyenin 
bir daha 
vazgeçemediği 
yararlı bir icat. 

LASTİK NEDİR?

<<İÇİNDEKİLER
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işlemine özel olan supapın takılmasına 
geldi. Çoğu kaynakta bandı tornavida ve 
benzeri aletlerle delseler de biz size bunu 
önermiyoruz. Yapmanız gereken supapın 
kapağını ve yüzüğünü çıkarıp çemberin 
delik kısmının hizasında banda bastırmak 
olacaktır. Bu sayede bant üzerindeki delik 
tam olarak supap genişliğinde olacak ve sıkı 
bir koruma sağlayacaktır. Supap yüzüğünü 
de yerine taktıktan sonra bir sonraki adıma 
geçebilirsiniz.

4. Lastiğin janta geçirilmesi

Tubeless lastikler normal lastiklere göre 
biraz daha sıkı geçerler. Lastiğinizi janta 
geçirirken daha çok güç harcayacağınız 
için dikkatiniz dağılacağından özenerek 
yapıştırdığınız banda hasar verme olasılığınız 
vardır. Bu yüzden plastik levye kullanıp 
dikkatlice lastiğinizi çembere oturtmalısınız.

5. Hava ve sıvının doldurulması

Öncelikle tubeless supapınızın iğnesinin 
çıkarılabilir olup olmadığını kontrol 
etmelisiniz. Eğer çıkarılamayan bir modelse 
70ml tubeless sıvısını lastiğin kenarından 
içine doldurmalısınız. Eğer çıkabilen bir 
modelse, bu iğneyi çıkarıp yüksek basınç ile 
önce lastiği oturtur ardından bu delikten 
içeri sıvıyı doldurabilirsiniz. İki şekilde de 
lastiğinizi oturtup havayı bastıktan sonra 
lastiği elinizde bir miktar çalkalamanız 
gerekiyor. Bu sayede içeride bir hava kaçağı 
varsa tubeless sıvısı sorunu çözecektir. b

Tecrübe notları

Yeni yapılmış bir tubeless lastik ilk sürüşe 
kadar bir miktar hava kaçırabilir. İlk sürüşün 
ardından lastik tamamen mühürlenecektir. 
Eğer ne yaptıysanız lastik basınç tutmuyorsa 
sorun büyük ihtimalle 1 ve 2. adımlardadır.

Tubeless dönüşümü yaparken bantın çok 
önemli olduğundan bahsetmiştik. Bir diğer 
önemli kısım ise kullanacağınız lastiğin 
tubeless uyumlu olmasıdır. Eğer lastiğiniz 
tubeless uyumsuzsa ne yaparsanız yapın 
şişmeyecektir. Özel yöntemler kullanarak 
şişirseniz bile çok zahmetli olacaktır. Bu 
yüzden lastiği satın alırken tubeless uyumlu 
olmasına dikkat edin

Lastiğinize dolduracağınız tubeless sıvısının 
son kullanma tarihine satın alırken dikkat 
etmelisiniz. Sonuçta lastiğiniz patladığında 
deliği tıkayacak olan bu sıvıdır.

Tubeless sistemini 6 ayda bir yenilemeniz 
gerekmektedir. Bunun sebebi bantın 
yapışkanlığını ve tubeless sıvısının 
akışkanlığını kaybetmesidir. 

Yazımızdaki konulara dikkat ettiğiniz 
takdirde tubeless sisteminin tüm 
faydalarından yararlanacaksınız. Çoğu 
sürüşte yanınıza sadece pompa almanız 
yeterli olacaktır. Tabiki uzun turlarda 
yanınıza yedek iç lastik almak beklenmeyen 
sorunlarda sizi kurtaracaktır.

Pedallı
Yorum

15
GÜN
DE
BİR
HER
PERŞEMBE

Traffkte

Saat 13:00’da
Sakın Kaçırmayın !

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

#TraffktePedallıYorum
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Selçuk’ta bir çok rotada 
bisiklet turları düzenleyen 
bisiklet tutkunu ve Efes 

Bisiklet Topluluğu’nun kurucusu 
Onur Pınar’ı tanıyıp, bisiklet 
öyküsünü dinledik. Herkesin 
olduğu gibi onun da bisiklet 
öyküsü çok güzel ve özel. Sizler 
için kaleme aldık.

30 yıl yurt dışında Almanya’da 
yaşadım. 2010’da Türkiye’ye 
döndüm. 2013’te eve gidip 
gelmek ve eğer olursa yazın 
Pamucak’ta yüzmek amacıyla 
Decathlon’dan bir bisiklet 
aldım. O zamanlar Zirve Dağcılık 
Pazar günleri 8-10 kişi ile ADD 
parkında toplanıp tur yapıyordu. 
Dikkatimi çekti ve turlara 
katıldım. Ancak yaza doğru 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 
eğitim-öğretimini tamamlayınca 
turlar da bitti. 

Aldığım ilk 21 vitesli bisikletimi, 
İzmir Çankaya’da önce 24 sonra 

27 vitese çevirttim. Bahsettiğim 
dönemlerde Selçuk’ta her 
hafta tur düzenleyen bisiklet 
grubu yoktu. Daha sonra 
Kuşadası’ndan bisikletlilerin 
de katılımıyla Pazar turları 
düzenledik. O dönemde uzun 
turlar yapma fırsatı buldum. İlk 

uzun turum Seferihisar Bisiklet 
Festivali’nden sonra Karaburun 
turu oldu. Akabinde Didim’den 
başlayarak tüm sahil şeridini 
kapsayan Antalya turu (1050 
km), daha sonra Çanakkale 
Bisiklet Festivali Selçuk - 
Bozcaada Ayazma turu. En uzun 
turum ise, daha sonra Selçuk 
- Bergama - Erdek - Çanakkale - 
Edirne - İstanbul (1540 km) turu 
oldu.

2014’te benim öncülüğümde 
Ada Expres gece grubu 
kurularak Selçuk ve 
Kuşadası’ndan bisikletlilerin 
katılımı ile gece turlarına 
başladık. Tur her Salı ve Cuma 
günü 50 km’lik idi. Bu arada 
Pazar turları da sıklaştı. 2016 
başında Selçuk ve Kuşadalı 
bisikletlilerle her Salı ve Cuma 
beraber tur düzenliyorduk ve 
bunun akabinde ortak isim 
üzerinde birleştik ve 1 Şubat 
2016 da benim öncülüğümde 

Şubat 2016 da 
Efes Bisiklet 
Topluluğu, Ekim 
2017 de ise genç 
bisikletçiler için 
Efes Junior ‘un 
kurulmasına 
öncülük ettim.

“Efes Bisiklet Topluluğu” 
kuruldu.

17 Nisan 2016’da Efes Bisiklet 
Topluluğu kuruluş etkinliğini 
350 katılımcı ile gerçekleştirdik. 
O zaman İzban yoktu. Bu 
etkinlik ile Aydın ve İzmirli 
bisikletliler ilk defa kalabalık 
bir şekilde tanışmış oldu. İzmir 
- Aydın dostluk buluşması bu 
buluşmadan iki hafta sonra yani 
1 Mayıs 2016 Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu finali ile Selçuk’ta 
idi. 1 Mayıs’ta İzmir ve Aydın 
dostluk buluşması 400 civarında 
katılımcı ve belediyenin katkıları 
ile öğle kumanyası ve tişört 
dağıtılarak Cafe Carpouza’da 
gerçekleşti.

Egeli bisikletlilerin buluştuğu 
ve rampasıyla ünlü Selatin 
turlarının ilki 2015 kışında 
Selçuk - Kuşadası, Tire ve 
Aydınlı bisikletçilerin katılımı 
ile gerçekleşti. Bunu 2016, 
2017 ve 2018’de daha fazla 
katılımlı Selatin turları takip 
etti. Geleneksel hale gelen 
bu etkinlik bu sene 5. defa 
düzenlenecek. 7 Nisan 2019 
Pazar günü düzenlenecek olan 

5. Selatin Turu’nun İzmir - Aydın 
sınırlarını aşarak Ege bölgesini 
kapsaması beklenmektedir. 
Efes Bisiklet Topluluğu 
(Bisikletliler Derneği Selçuk 
Temsilciliği) olarak yaz aylarında 
Pigale, Bafa Gölü, Klaros gibi 
kamplı turlar düzenledik. 
Her Pazar düzenli olarak tur 
düzenlediğimizi rahatlıkla 
söyleyebilirim. 2017 Ekim ayında 
Efes Junior’un kurulmasına 

öncülük ettim. Şu an için 50 
civarında katılımcımız gençtir. 
Efes Bisiklet Topluluğu’nda 
bisiklete başlayıp yetişen iki 
gencimiz Ahmet Karaoğlan 
ve Çağatay Buğra Akduman 
Kendilerini geliştirerek 
Marmaris, Antalya ve Çeşme’de 
Gran Fonda’da birincilik ve 
ikincilik elde ettiler. 

Belediyemiz sponsorluğunda 
yapılan Selçuk - Bergama 
arasında 300 katılımcı ile 
bu yıl 3.sü gerçekleşen 
UNESCO turlarına ev sahipliği 
yaparak belediyemize destek 
olmaktayız. Ayrıca Efes Bisiklet 
topluluğu olarak Selçuk’ta 
her hafta düzenli olarak tur 
düzenlediğimiz için birçok siyasi 
partinin de dikkatini çekmiş 
bulunmaktayız. Bizi davet 
ederek Bizden bisiklet yolları 
talebimizi ve dokümanlarımızı 
istediler ve programlarına 
alacakları vaadinde bulundular. 
Bunun neticesinde formamıza 
sponsor bulmamız açısından 
yardımcı oldular.  b

EPHESUS’LU BİR 
BİSİKLET TUTKUNU

Efes Bisiklet Topluluğu ve 
Bisikletliler Derneği Selçuk 
olarak amacımız;

1 - Selçuk halkını bisiklet 
sporuna yönlendirip 
bisikleti ulaşım aracı 
olarak kullanılmasını 
sağlayabilmek.

2 - Selçuk’ta şehir içi 
bisiklet yollarının yapılması, 
şehrin bisiklet yolu ile 
kesintisiz Pamucak sahiline 
bağlanmasıdır.

En büyük hedefimiz ise ilk 
etapta 1000(bin) katılımcı 
ile başlayan dev bir Efes 
Bisiklet Festivali’dir...

<<İÇİNDEKİLER



52  •  bikepedia  •  MART-NİSAN  ‘19 bikepedia  •  MART-NİSAN  ‘19  •  53

DİKİLİ’NİN YENİ 
VİZYONU: BİSİKLET!
Dikili Bisiklet Topluluğu, 

Dikili’de yaşayan ve 
bisiklet kullanan, 

Nilüfer Ulucan, Serkan Sezer 
ve Onur Tozkoparan’dan oluşan 
üç bisikletli arkadaşın, ilk 
başlarda mevcut bir potansiyel 
oluşturmak amacıyla bir grup 
çatısı altinda bisiklet sürülmesi 
ve kaynaşılması için 15 Nisan 
2016 tarihinde kurulmuştur.

2017 Mart ayında Dikili’ye 
yerleşmemin ardından 
arkadaşların başka yerlere 

tayin olmaları gibi nedenlerle 
grubu ben -Ozan Yılmaz- 
devraldım ve grup üyelerimizle 
aldığımız kararla grubun adını 
Dikili Bisiklet Kulübü olarak 
değiştirdik. Kulübümüzü daha 
geniş kitlelere ulaştırmak ve 
Dikili’de farkındalık yaratmak 
adına ciddi özveri ve çabalar 
sonucu, gerek hafta içi akşam 
turları, gerekse hafta sonu 
uzun turlar yapmaya, yerli-
yabancı birçok turcuyu kendi 
olanaklarımız doğrultusunda 
misafir etmeye başladık.

Şili’den Paragua’ya, İsviçre’den, 
Belçika ve İsveç’e, Polonya’ya ve 
aynı zamanda organik tarım ve 
Crictical Mass’in izlerini süren 
#kinocycle - Uğur&Benian ile, 
şu an Brezilya’da pedal çeviren 
#letourthefood - Tuğba&Marçin 
ile, her yıl 18 Mart 
Çanakkale 
Şehitleri’ni 

Anma Yıldönümü öncesi 
Antalya/Manavgat’tan 6-8 kişi 
arası değişen ekibiyle yola çikan 

ve Dikili’de ağırlamaktan 
büyük onur ve keyif 

duy_duğumuz 
Ufuk Ahmet 

Anatça ve 
ekibi ile, 
doğa ve 

spor için 
farkindalık 

temalı Türkiye 
turunda olan 

Abdulhalim Akçay 
ile ve son olarak da 

Biga-Antalya turuna 
devam etmekte olan 

Youtuber #velespitli_
seyyah Sabri Yurdakul ile 
olduğu gibi birçok turcunun 
yanisıra kardeş  gruplarımızdan 
olan #bergamaaktifbisikleçiler 
ve #pergamonbisikletkulübü 
ve İzmir bisiklet grupları ile 
de zaman zaman ortak turlar 
yapmaktayız. 

Dikili Bisiklet Kulübü olarak, 
aynı zamanda duyarlı Dikili 
halkının katkılarıyla önemli 
sosyal sorumluluk projelerine 
de imza atıyoruz. Sosyal 
ağlarda hem Facebook 
hem de Instagram’da 
#dikilibisikletkulübü 
hesaplarımızla 

projelerimizi ve etkinliklerimizi 
duyuruyoruz. Dikili ve civar 
ilçelerin köylerinde yaşayan 
çocuklar için eğitim, eğlence 
ve benzeri ihtiyaçlarına 
katkıda bulunacak, Dikili’nin 
yanısıra, İstanbul-Kadıköy’den, 
Sariyer ve Beşiktaş’tan, İzmir-
Karşıyaka ve Bornova’dan, Kınık 
ve Bergama’dan tarafımıza 
ulaştırılmiş yardımlar mevcut 
olup destek olmak isteyen 
herkes yardımlarını ilgili sosyal 
hesaplarımızdan kulübümüze 
ulaştırabilir.

Bisiklet alma imkâni bulamayan 
küçük kardeşlerimiz için bir 
süre önce İzmir’de başlatılan 
#hayalimdekibisiklet projesine 
Dikili Bisiklet Kulübü olarak 
toplamda 7 bisikletle destek 
verdik. Önümüzdeki bahar 
aylarında ise çok daha büyük ve 
geniş çaplı bir yardım projesine 
hazırlanıyoruz.

Tüm bunları yaparken, 
katıldığımız turlarda ziyaret edip 
uğradığımız köy kahvelerindeki 
halka, bisikletin sağlığımıza 
olan faydalarina vurgu yapmaya 
ve çevremizde bu yönde bir 
farkındalık oluşturma çabası 
içerisinde olmaya özen 
göstermekteyiz. 

Mesela kardiyovasküler 
solunum sistemimize, ciğer/
oksijen kapasitemizin artmasına, 
kas dokusunun sıkılaşıp, ciltteki 
ter gözeneklerinin daha sağlıklı 
transfer yapmasına, immun 
sistem dediğimiz vücudumuzun 
bağışıklık sistemini güçlendirip 
vucüt direncimizin bulaşıcı 
ve olası hastalik durumlarına 
karşi daha dirençli ve güçlü bir 
hâle gelmesine, metabolizmayı 
hizlandırıp kalp/damar 
tıkanıklığına doğrudan katkısı 
olan ve herşeyden önemlisi 
günümüzün en sinsi hastalığı 
stresin yarattığı depresif ruh 
halini pasifize edip beyin ve 
ruh sağlığına doğrudan katkı 
sağladığına, bisikletli ulaşımın 
keyfiyetten ziyâde başlıbaşına 
bir ulaşim aracı olduğuna, büyük 
şehirler için trafik tıkanıklığına 
alternatif değil doğrudan çözüm 
olduğuna, petrol tüketimini 
azaltıp paramızın cebimizde 
kalmasını sağlayan, karbon 
salınımını azaltan kaçınılmaz 
bir çevre dostu ulaşım araci 
olduğuna vurgu yapmaktayız.

Dostlar, böylesi bir etkiye sahip 
ve faydasi olan bisiklete karşı 
oluşmuş önyargıları gelin hep 
birlikte kıralım! Ne dersiniz? b

<<İÇİNDEKİLER
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EVRENSEL 
BİR İCADIN 
KOLLARINDA 
ÖZGÜRLÜĞE 
PEDAL 
BASMAK... 

Sanırım bisiklet 
hakkında bunu 
söylemek doğru 
olur. Mükemmel 
bir icadın verdiği 
mutluluk ve sağlık 
eşsizdir. Peki Bizler 
bisiklete binince 
vücudumuzda 
neler oluyor?

DNA... Bizim genetik 
şifremiz... Her şey 
tamamen onunla 

başlıyor. Bazılarımız tığ gibi 
ince, bazılarımız iri, bazılarımız 
fazla kilolu ve hep şikayetçi... 
Evet şikayetçi ama önüne 
geçilemeyen en önemli konu 
kalıtım.

Üç kardeşle tanışma zamanı: 
ENDO - MEZO - EKTO. Bu üç 
genetik yapı sizin bisiklet 
üzerinde ne yaptığınızla ve ne 
yapabileceğinizle doğrudan 

alakalıdır. Anne ve babanız 
doğal yapı olarak (hastalık 
ve benzeri durum hariç) 
şişman kimseler ise, siz 
de mutlaka aynı yapıda 
olacaksınız demektir. Buna biz 
endomorfik kalıtım diyoruz.

Baba kaslı atletik, anne ince 
bir yapıda ise, siz mezomorfik 
olarak doğarsınız. Ya da baba 
tığ gibi anne tığ gibi diye 

çocuğun süpermen olarak 
dünyaya geleceğini sakın 

beklemeyin. Ve tabii, zıt 
yapıda evliliklerden 

gelen genetik 
yapılar da bu 

3 kardeşin 

ara karmalarından meydana 
gelen endomorfik mezomorflar, 
ektomorfik mezomorf tarzı 
yapılarda çocuklar dünyaya 
getirecektir. Sözün kısası genetik 
özellikler sınırları belirler ve 
hayatınızda büyük rol oynarlar.

Şimdi bunu niye anlattım? 
Amacınız bisiklette kilo vermek 
ise, bu genomu kırıp ideal kiloya 
erişmek için vücudunuzun 
sistemlerini tanımak önemli. 
Organizma iyi bilinmelidir ki, 
çok terleyince kilo vermez. Ter 
ile kilo değil su kaybedersiniz. 
Yağ yakımı kilo vermenin 
temeli elbette ama vücudumuz 
egzersizin şiddetine göre ve 
süresine göre buna cevap 
vermekte. 

Bisiklete bindiniz ve düz 
bir yolda pedal çevirmeye 
başladığınız andan itibaren yağ 
yakmayacaksınız. Yağ yakımı 
kabaca 20 ila 30 dk sonra 
başlayacaktır. Çünkü, vücudunuz 
enerjisini önce birikmiş olan 
hazır glikojen depolarından 
temin edecek ve daha sonra 
depolar boşalınca oksijen ile 
etkileşime giren organizma 
sırada yağlardan enerji üretmeye 
baş vuracaktır. Bunun da elbette 
etkili olması için çalışmanın 
şiddeti ve süresi önemlidir. 30 
dakikalık bir bisiklet sürüşü size 
bu konuda hiç bir şey vermez. 
Pedal kadansınızın 90+ rpm’de 
olması ve gezintinin bir üstünde 
gidebilmeniz yağ yakımınızı çok 
daha etkili hale getirir. 

Organizma önce merkez 
bölgeden (karın ve çevresi) 
enerji için yağ yakımına başlar. 

Bu yüzden düzenli egzersiz 
ile ve de kolay kilo alıyorsanız 
beslenmenize dikkat ederek 
hedefe ulaşmak elbette 
mümkündür. 

Bunun yanında kardiyovasküler 
sisteminiz de (kalp-damar-ciğer) 
değişikliğe uğramaya başlar. 
Kaslar damarlanmaya ve akciğer 
kapasiteniz genişlemeye başlar. 
Kalp kaslarınız gelişip kalınlaşır 
ve kalbiniz normal insandan 
daha büyük hale gelmeye başlar. 
Bu, düzenli egzersiz yapan her 
insanda mutlaka olacaktır. Bu ne 
anlama gelir? Kandaki oksijen 
daha çok damar ağı ile kaslara 
taşınır. Oksijen demek enerji 
demektir. Ciğerler büyüdükçe 
daha fazla oksijenin zengin 
damar ağı ile kaslara iletmesi 
demektir.  Peki kalp büyürse ne 
olur? Normal bir insanda kalp, 
bir kasılmada kanı vücutta 1/4 
oranında döndürmeye yeterken, 
büyümüş kas bir kasılmada 
2/4 hatta 3/4 oranında kanı 
döndürebilmektedir. Bu da 
daha az enerji ile daha çok 
kanı pompalamak demektir. Bu 
yüzden düzenli spor yapanların 
nabızları çok yavaş atar. Çünkü 
kalp güçlü olduğundan hızlı 
çalışmaya gerek duymaz. 

Bisiklete hobi, eğlence, gezinti 
amacı ile de binseniz unutmayın 
ki, asla normal insanlar gibi 
değilsiniz. Kas, kalp, dolaşım, 
ciğer kapasitesi olarak bizler 
daha sağlıklı ve farklı olacağız.
Bir sonraki yazımda daha 
derinlere girip ileri antrenman 
fizyolojisinden bahsedeceğim.
Bisikletsiz kalmayın, 
sağlıkla kalın! b
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Yarışmacı bisikletçilerde, 
yarışmacı koşucularda ve 
diğer yarış sporlarındaki 

kişilerde başarı elde edilmesi için 
kişide bazı özelliklerin olması 
gerekiyor. Fiziksel kuvvet ve 
dayanıklılığın yanı sıra zihinsel 
kuvvete sahip olamayan kişi 
yarışlarda başarı elde edemez. 
Yarış sırasında oluşan zihinsel 
ve fiziksel acıya karşı direnç 
gerekiyor. Aslında, sadece 
yarış esnasında değil, yarış 
öncesi hazırlanma sırasında 
da direnç gerekmektedir. Acı 
veren antrenmanlar sonucunda 
geliştiğimizde, bu çektiğimiz acı 
hiç değişmiyor, sadece yarışta 
hızımız artıyor. Yani “sporcu 
yarışmacı” olacaksanız, acının 
varlığına her alanda ve her zaman 
alışacaksınız. Bunu aşmak için de 
sporcu disiplinine sahip olmak 
gerekiyor.
Gerçek sporcu disiplinine sahip 
kişi kendine her anlamada 
hakim olmayı başarır. Sporcu 
disiplini ile kendini formda tutar, 
iştahına hakim olur, sporunu 

gerektiği gibi düzgün ve istediği 
miktarda yapma gücüne sahiptir. 
Bir insanı hayvandan ayıran en 
büyük özelliklerden biri iradedir. 
Hayvanlar acıktığı zaman 
önlerinde yemek varsa hemen yer, 
susadığı zaman yakınlarında su 
varsa hemen su içerler. Hayvanlar 
cinsel yönden uyarıldıkları 
zaman yanlarında karşıt cinsi 
varsa hemen atağa geçerler, 
bu eylemleri durdurma veya 
erteleme güçleri yoktur. 

Bunu açıklamak için bir şekil 
yardımcı olacaktır. Aşağıdaki 
şekilde, çizginin bir tarafında ilkel 
hayvanlar varken çizginin diğer 
tarafında sporcu disiplinine sahip 
gelişmiş insanlar bulunur. İnsan, 
iradesine ne kadar az hakim 

olabiliyorsa, aslında ilkel hayvana 
daha yakındır ve o kişi henüz 
evrimini tamamlayamamıştır ya 
da kendini yeterince geliştirmeye 
zorlamamıştır. 

a=b  (a ile b mesafesinin eşit 
olduğu) Orta Noktada:

Genel olarak düşünürsek, 
toplumdaki standart bir 
insanı orta noktada yani 
a=b’nin olduğu noktada kabul 
edersek; bu kişi susadığı zaman 
ertelemeden su içebileceğini, 
acıktığı zaman çoğunlukla 
kendini engelleyemeyeceğini, 
rejim veya diyet yapması 
gerekiyorsa bunu düzensiz 
olarak gerçekleştireceğini, sigara 
bırakması gerekiyorsa 20 defa 

bırakıp tekrar başlayacağını, 
düzenli spor yapması gerekiyorsa 
haftanın ilk günü olan Pazartesi 
günü spor salonuna gidip 
haftanın diğer günlerine bahane 
bulacağını, sağlıklı yaşaması 
gerektiğini bilirken sağlıklı 
yiyecekler yanı sıra sucuk, sosis, 
salam, cips vs. yiyeceğini kabul 
edebiliriz.

a<b (a’nın b’den küçük olduğu) 
Kısımda:

Bu bölgede ilkel dürtülerine 
hakim olamayan insanlar 
mevcuttur. Tecavüzcüler, eşini 
dövenler, obezler, sağlıksız 
yaşayanlar, sigara tiryakileri, 
uyuşturucu bağımlıları vs. hepsi 
bu bölümde daha fazladır. Bu 

kısımdan çıkmak lazım ve buna 
gerçekten gayret göstermek lazım.
a>b (a’nın b’den büyük olduğu) 
Kısımda:

Bu kısımda ise bir insandan 
beklenen yüksek gelişmişlik 
durumu mevcuttur. Bu kişiler, 
mesela sözlü bir tartışma anında 
aklına karşısındaki kişiye bir 
yumruk vurmaktan alıkoyabilen, 
düşüncelerini karşı tarafa 
belirtmeyecek kadar kendine 
hakim poker surata sahip olabilen, 
vücudunu her türlü yağ oranına 
getirebilen ve orada yıllarca 
kalabilen, kaslarını istediği 
şekilde şekillendirebilen, düzenli 
spor antrenmanı yapabilen, spor 
yarışmalarında kendini adayabilen 
irade gücüne sahiptir.

Eğer yukarıdaki tarife göre 
kendinizi a’nın b’den küçük olduğu 
kısımda konumlandırmışsanız, 
hemen üzülmeyin. Belki bir 
çaresi vardır ve bunu öğrenmek 
için yalnızca kendiniz varsınız. 
Eğer soyunuzda genetik 
olarak az evrimleşme sorunu 
yoksa, aynı sporda antrenman 
yapıldığı gibi, irade konusunda 
da doğru antrenman ve başarı 
elde edildikçe irade daha da 
güçlenmektedir. Küçük irade 
çalışmaları yapın ve başarısızlıkla 
sonuçlanmasına sakın izin 
vermeyin. Her başarı bir başka 
başarıya yol açacaktır. Yenilgi 
yaşarsanız orada kalırsınız. Bu 
sebeple önce küçük hedefler 
seçin. Mesela öncelikle çaya şeker 
koymayı kesin veya kola içmeyi 
bırakın. Ancak unutmayın, bunu 
2-3 ay sürdürebildiğiniz taktirde 
başarmış kabul edebilirsiniz.

Ayrıca, aynı anda iki hedef 
yapmayın. Ya çayda şekeri 
kesmeyi deneyin ya da kola 
içmeyi bırakmayı deneyin. 
Bunları başardıktan sonra başka 
hedeflere yönelin; mesela bu 
hedefler sigaradan tamamen 
kurtulmak, içkiyi azaltmak ya da 
tamamen kesmek de olabilir. Ama 
unutmayın sigarayı bırakan kişi, 
gerçekten bırakmış sayılabileceği 
süre 1 yıldır. 20 defa da bıraksanız 
tekrar güç toplayıp tekrar bırakın. 
Taa ki 1 yıl boyunca içmemiş 
duruma gelinceye kadar. 
Bunları ve başka 
irade zorlamalarını 
gerçekleştirdiğinizde artık a’nın 
b’den büyük olduğu bölgeye 
girmiş olacaksınız. Bu kısımda 
sporcu disiplinine sahip bisikletçi 
olmanız daha kolay olacaktır. 
Kafanızda oluşturduğunuz 
antrenman programına kaçak 
yapmadan uyacağınız günler 
gelecektir. b

Fiziksel kuvvet 

ve dayanıklılığın 

yanı sıra 

zihinsel kuvvete 

sahip olamayan 

kişi yarışlarda 

başarı elde 

edemez. 

2 Selim ZX

SPORCU 
DİSİPLİNİ
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Seviyorumulennnnn...
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