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PEDALLARKEN...

Dolu dolu bir Nisan ayı biterken ülkemizde 55. 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gerçekleşti. Turkuaz 
rengin hakim olduğu bisiklet turunda kıyasıya 
rekabet vardı. Tur boyunca organizasyonun içerisinde 
yer alan sevgili Başak Koç, Mayıs sayımızda 
ülkemizde gerçekleşen organizasyonu kaleme aldı. 
Mayıs sayısında, 55. Cumhurbaşkanlığı bisiklet 
turunun yanı sıra, çocukluğumuzun efsanesi Bisan’ın 
şehri süsleyecek bisikletini sizler için inceledik. 
Çamurdan doğan şampiyon Kadir Kelleci’nin 
başarı hikayesi ve dünyayı bisikletiyle dolaşan 
bisikletli gezgin Kemal Şanlı’nın hikayesi ufkunuzun 
açılmasına yardımcı olacaktır. 

Baharın gelmesiyle bisikletler sokaklardaki yerini 
almaya başladı. Kimi tüm kış boyunca görmediği 
bisikletini bodrumdan çıkartırken, kimi ise balkona 
koyduğu bisikletinin paslı zinciriyle karşı karşıya 
kaldı. Kimi bisikletli ise, yağmur çamur demeden 
bisikletinin pedalına basmaya devam ederken, bahar 
onun için ayrı bir anlam kazanıyor. 

Kimi için bisiklet ulaşım aracıyken, kimi içinse 
bahar ve yaz aylarının hobisi ve sosyalleşme aracı 
oluyor. Kısacası bisiklet herkesin hayatında farklı 
anlam kazanıyor. Ancak bazen öyle zamanlar vardır 
ki, birçok kişinin zevklerinin, renklerinin farklılıkları 
anlamını yitirir ve birlik olma zamanı gelir. İşte milli 
bayramlarımız da bunu gerektirir. 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Pazar günü saat 
10:19’da “Bostanlı Demokrasi Meydanı’nda” buluşup,  
#hedef1019 bisikletliyle yolları bayrak kırmızısı 
yapmak için, renginiz, düşünceniz, fikriniz ne olursa 
olsun, bisikletinizle beraber sizleri bekliyor olacağız. 

Mustafa Kemal Kara
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06 #HEDEF1019 
 Bike İzmir, Türkiye’yi  
 Türkiye yapan değerlerimizi,  
 mücadelemizi, azmimizi ve  
 zaferlerimizi hatırladığımız  
 milli bayramlarımızda her sene  
 olduğu gibi, bu sene de  
 19 Mayıs’ı yine özel bir  
 etkinlikle kutlayacak.

16  BİSAN  TRX 8500   
 İyi bir tur bisikleti nasıl olur?  
 Hangi özelliklere sahip  
 olmalıdır? 

20  ÇANAKKALE  
 BOZCAADA RÜYASI 
 Bu yazıyı yazarken o  
 muhteşem iki günü tekrar  
 yaşadım, seneye yapacağımız  
 gelenekselleşmiş 4. Çanakkale  
 turumuzu şimdiden  
 sabırsızlıkla bekliyorum.

40  BİSİKLETLİ GEZGİN 
 KEMAL ŞANLI
 Yolda olmak bambaşka  
 bir şey... Hep ileriye sürerek  
 dünyayı çember çizgisi ile  
 dönüp aynı noktaya geri  
 gelmenin hayalindeyim.

44 SPECIALIZED  
 TURBO VADO 6.0 
 250W gücünde motora sahip  
 olan Turbo Vado 6.0’da 600Wh  
 gücünde bir pil yeralıyor.  
 Motor desteği 45km/s hıza  
 kadar çalışıyor.

48 ÇAMURDAN DOĞAN  
 ŞAMPİYON 
 Hem dağ bisikleti hem yol  
 bisikleti kullanan ve her iki  
 branşta da şampiyonlukları  
 bulunan milli spocumuzu  
 tanıyıp, tecrübe ve  
 tavsiyelerini keyifle dinledik.

54  STRAVA  GÜCÜ NASIL   
 HESAPLIYOR?

mailto:info%40bikepedia.com.tr?subject=
http://www.bikepedia.com.tr
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19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

#HEDEF1019

Bike İzmir, Türkiye’yi Türkiye yapan değerlerimizi, 
mücadelemizi, azmimizi ve zaferlerimizi 

hatırladığımız milli bayramlarımızda her sene 
olduğu gibi, bu sene de 19 Mayıs’ı yine özel 
bir etkinlikle kutlayacak. 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 

yapılacak olan kortej sürüşü, 19 Mayıs günü 
Bostanlı Demokrasi Meydanı’ndan başlayacak 
ve İnciraltı Kent Ormanı’nda son bulacak. Milli 
mücadelenin 100. Yılına ithafen saat 10:19’da 

başlayacak olan sürüşte #hedef1019 bisiklettir. 
Bu özel günde bisikletle sürüş yapacak olan 

katılımcılara, Bisan’ın sürprizleri 
olacak. Bisan’ın katkılarıyla 

hazırlanan eşsiz tasarımlı, 
19 Mayıs tişörtleri 
giyilerek, kortejin 
tamamının bayrak 

kırmızısı olması 
hedefleniyor. Bisikleti 

olan her bireyin bu anlamlı 
günde coşkulu bir kutlama 
ile #hedef1019 bisikletten 

biri olması dileğiyle, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızı 

kutluyoruz.µ Tanju TAŞÇILAR

<<İÇİNDEKİLER
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TURKUAZ REKABET

Bu yıl  TUR’ da 
neler yaşandı 

diye sorarsanız , 
bende kalanları, 

iz bırakanları 
sizlerle 

paylaşmak 
istiyorum. 

Rekabetin, mücadelenin rengi olur 
mu demeyin! Türkiye topraklarından, 
denizinden, doğasından, havasından, 

enerjisinden bahsediyorsak neden olmasın! 
Hele ki, işin içine bisiklet giriyorsa, pedal 
sesleri kilometrelerce yankılanıyorsa, tadını 
çıkarmamak elde değil bu güzelliğin.

Bu yıl 55.si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu bu yazıya vesile oldu. 
16-21 Nisan 2019 tarihleri arasında TUR’da 
yaşadıklarımız da bize yine tadına doyulmaz 
hatıralar bıraktı. Eşlik edenleri şanslı 
addediyorum. Uzaktan da olsa takip edenleri 
biraz daha yamacımıza davet ediyorum. Hiç 
ilgisi olmayanlar adına da çok şey kaçırdıkları 
için üzülüyorum. Peki bu yıl neler yaşandı diye 
sorarsanız da, bende kalanları, iz bırakanları 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 

SKOR TABELASI
Hangi skor tabelasından bahsediyorsun 
dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle özetleyeyim... 
Her Şey Seninle Başlar kitabında çok güzel 
yazmıştı Mümin Sekman, “Hepimiz bir şeyler 
başarma isteğiyle doğarız. İnsan varoluşuna 
ait içgüdüsel bir eğilimdir bu. Başarma isteği, 
ben de yapabildim duygusunu bir çocuğun 
hareketlerinde rahatlıkla görebilirsiniz. İlk 
kez emeklemekten yürümeye geçtiğinde, 
ayakkabısının bağcıklarını ilk kez kendisi 
bağladığında olimpiyat şampiyonu olmuş 
kadar sevinir. Yapabildiklerini artırıp, güç 
ve kontrol alanını genişlettikçe mutlu olur.”  
Çocukluğumuzdan itibaren içimize işleyen bir 
duygudur, BAŞARMAK! 

Şimdi size de soruyorum... Bisikletle ilk 
randevunuzu hatırlıyor musunuz? Kaç kez 
dengede duramayıp düştünüz? Düştükten 
sonra kaç kez yeniden ayağa kalktınız? 
Yaralanmış dizinize aldırmadan, kaç kez daha 
denediniz? Denemelerinizin sonucunda, 
kendi özgürlük alanınızı yaratıp, rüzgarla nasıl 
dans ettiğiniz aklınıza geliyor mu? Bir nebze 
hayat oyunu. Öyle değil mi? Ayakta kalabilme 

mücadelesi, yol alabilme çabası, yılmadan 
devam edebilme gücü. Ömür boyunca böyle 
birikiyor. Her bir başarı, hayat yolunda skor 
tabelanıza işleniyor. 

TUR’a bu yıl katılan 12 ülkeden 17 takımı 
temsil eden 119 bisikletçi de aynı duygularla 
yollardaydı. Kimisine babası hediye etmişti 
bisikletini, kimisi televizyonda görüp 
etkilendiği yarışçı ruha özenmişti, kimisi 
futboldan sıkılıp tercih etmişti bisikleti. 
Herkesin bambaşka hikayesi vardı. Ortak 
noktaları ise, ‘hayat amaçlarını’ belirlemiş 
olmalarıydı. Böyle bir gruptan oluşan, 18-38 
yaş aralığında dünyanın en iyileri Türkiye’de 
bir araya geldi. İlk profesyonel deneyimini 
yaşayandan, veteran dediğimiz tecrübeli 
sporculara kadar, herkes kariyerinin kilometre 
taşlarına bir yenisini eklemek ve başarmak 
için yoldaydı. 1963 yılında ‘Marmara Turu’ 
ile başlayan o nostaljik rota geçildi bu kez. 
Alışık olduğumuz (Alanya-İstanbul arası) arazi 
değişmişti ama başarının zihin haritasında 
sapma yoktu. O da, her gün bitiş çizgisini ilk 
sırada görebilmek; yani kazanmak! Alın terinin 
karşılığını, elinden gelenin en iyisini yaparak 
taçlandırmak. Takım çalışmasına bireysel değer 
de katmak. Kürsüde yer bulabilmek. Başarısıyla 
şaşırtmak!

<<İÇİNDEKİLER
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Takım arkadaşı Felix 
Grossschartner da gölgede 
kalmadı. Sprint liderinin 
performansına artı değer 
katarak yokuşların kralı 
olduğunu Kartepe 
zirvesinde ispatladı. Hem 
de ne zirve! Zirve finişi 
ayrı bir atmosferdir. Bu 
yıl Kartepe de adının 
hakkını verdi. 25 
yaşındaki Avusturyalı; 
soğuk, kar, sis üçlemesi 
altında epik bir solo 
ile finishe imza attı. 
Soğuktan eller 
donsa da, pedala 
basmak daha da 
zorlaşsa da Felix 
Grossschartner 
kariyerinin ilk WorldTour zaferini 
kazanarak, takımının üzerine de güneş gibi doğdu. 

Lider mayo O’na çok yakıştı. 

Zeytinin yuvası Edremit’te de “kurt 
sürüsü” lakabıyla dünyanın bir numarası 
Deceuninck Quick Step takımı ‘biz de 

buradayız’ dedi. Sessizliğini bozan 
mavi trenin hesapları tuttu 

ve Fabio Jakobsen’i 
zeytinyağı gibi üste 
çıkararak madalya 

ile buluşturdu. Mark 
Cavendish’i de es 

geçmeyelim bu arada. Uzun 
zamandır yarışlardan uzak 
kalan, bir süredir sağlık 
sıkıntılarıyla da boğuşan 
MAXman’in bronz madalya 
ile güven tazelemesi de 

görülmeye değerdi. 

Takım çalışmasının hakkını 
veren, Kolombiya’dan gelen 

Manzana Postabone ekibine de 
kocaman alkış. 

BİSİKLETİN RUHUNDA VAR!
Bisikletin ruhu ‘yollar, sokaklar’... 
Bisikletin ruhu ‘doğa’... Bisikletin 
ruhu ‘mücadele, özgürlük’... Nisan 

ayı da mevsimsel olarak bize her 
anı ve her duyguyu yaşattı. Yağmur, 

güneş, rüzgar, soğuk, kar, sis... Kartepe 
zirve finişi bu yıla damga vurdu desek 
kimse yadırgamaz sanıyorum. Çanakkale 

toprakları ise saygı duruşumuzdu. 
Mücadeleyi kanının son damlasına kadar 

veren şehitlerimizi, şanlı tarihi yazanların 
evlatları olarak andık. Ruhları şad olsun. 
Çanakkale sokaklarını Türk bayrakları ile 

donatan, yollarda kilometreler boyu bizleri 
destekleyen Çanakkale halkına, gözleri 

ışıldayan yüzlerce çocuğumuza, yetkililere, 
sporseverlere de teşekkürü borç biliyorum. 

Osmanlı Devleti’ne 39 yıl başkentlik yapmış 
olan Bursa’da da Türk bisikletinin unutulmaz 
ismi ‘Rıfat Çalışkan’ ı andık. Türkiye Turu’nda 

da zirve görmüş olan Çalışkan’ı ailesi ile birlikte 

Bisikletin ruhu ‘yollar, sokaklar’... Bisikletin ruhu ‘doğa’... Bisikletin ruhu ‘mücadele, özgürlük’... Nisan ayı da mevsimsel olarak bize her anı ve her duyguyu yaşattı. Yağmur, güneş, rüzgar, soğuk, kar, sis...

6 ETAP - 993 KİLOMETRE 
6 Dünya Turu Takımı, 10 Profesyonel Kıta Takımı 
ve Türk Milli Takımı’ndan oluşan pelotonda kimler 
yoktu ki! Rengarenk formalarıyla arz-ı endam 
edenler arasında;  30 kez Fransa Bisiklet Turu etap 
zaferi alan Dünya Şampiyonu Mark Cavendish, 
Lotto Soudal takımının yeni sprint lideri Caleb 
Ewan, son 3 yıldır TUR’a damga vuran İrlandalı Sam 
Bennett, Belçika’nın gözdesi Remco Evenepoel, 
Afrika’nın idolü Merhawi Kudus, Bask bölgesinin 
tecrübelilerinden Benat Intxausti, 3 büyük turda 
da yeteneğini konuşturan Jan Polanc, Romanya 
Şampiyonu Eduard Grosu, tecrübeli lead-out Mark 
Renshaw, hızlı isimlerden Fabio Jakobsen, Felix 
Grossschartner, Alvaro Hodeg, Simone Consonni 
ve daha nicesi... Farklı kültürleri aynı amaç uğruna 
tek potada birleştiren muazzam organizasyon. 
Sadece takım ve sporcular değil, organizasyonun 
parçası olan neredeyse 700 kişinin emeği, çabası... 
İstanbul’un büyülü atmosferi Sultanahmet’ten 
başlayıp, Tekirdağ, Eceabat, Çanakkale, Edremit, 
Balıkesir, Bursa, Sakarya ve yine İstanbul’da ‘grande 
finale’ dediğimiz dopdolu 6 gün. Kat edilen 993 
kilometre yol. 

NOSTALJİ RÜZGARI
Kadim kent İstanbul’un tarifini yapmak için 
kelime bulmak zor. Napolyon vakti zamanında 
‘Eğer dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul 
olurdu’ sözüyle yeterince anlatmış bence. İkon 
yapılarımızdan, kutsal bilgeliğin sembolü Ayasofya 
da günün ilk ışıklarıyla heyecanını saklayamıyordu. 
Bisikletin devleri, ‘benim de burada izim kalsın’ 
diye aynı heyecanı paylaşırken, Lotto Soudal’dan 
24 yaşındaki Caleb Ewan sahne aldı son düzlükte. 
Takım liderliği görevini layıkıyla yerine getirdiğini 
ispatlama çabasındaydı. Ewan, Bursa’dan sonra 
İstanbul’da da son sprintini atarak fark yarattı. 

Tekirdağ ve Eceabat’ta ise İrlanda bisikletinin 
parlayan yüzü Sam Bennett devredeydi. 2017’de 
dört, 2018’de üç etap kazanan Bora-Hansgrohe’den 
Sam, matematik hesaplarını bozarcasına bir 
performans sergiledi. Türkiye’yi çok seven Sam, 7+2 
diyerek rekora göz kırptı. 57. Alay Şehitliği’nde saygı 
duruşumuzda da podyumun zirvesindeydi. 
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yad ettik. Milli formayı yıllarca üzerinde taşımış 
olan abilerimiz de Tur boyunca bizlerleydi. 
Onlarla tanışmak, sohbet etmek, eski günleri aynı 
heyecanla paylaşmak çok kıymetliydi.

TÜRK MİLLİ TAKIMI 
Bu yıl kadroda; Türk bisiklet tarihinde bir ilki 
gerçekleştiren ve 2011’de Pist Bisikletinde 
‘Omnium’ Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü 
kabartan Ahmet Örken, Türkiye Şampiyonu ve 2 
senedir Türkiye Güzellikleri mayosunun sahibi 
Onur Balkan, 9.kez Tur’da koşan Ahmet Akdilek, 
tırmanış uzmanı Mustafa Sayar, liderini koruyup 
kollayan takım ruhunu benimseyen Muhammed 
Atalay, TUR’un en genci 18 yaşındaki Halil İbrahim 
Doğan ve 2019’da Türkiye Güzellikleri formasını ilk 

günden son güne kadar sırtında taşıyan Feritcan 
Şamlı... Öncelikle tüm sporcularımızın, teknik 
ekibin emeklerine sağlık.  Hem yol hem dağ 
bisikletinde kariyerinin başında olan, elit seviyede 
ilk kez yer alan Halil İbrahim’e de ayrıca tebrikler. 
Bana yol açın, güvenin, daha neler yapacağım 
dercesine bir performans ortaya koyduğu için. 
Dünya Turu (WorldTour) yarışı koşmak bambaşka 
bir deneyim gerektiriyor. ‘Uzman olmak’ başka 
bir kulvar derinliği gerektiriyor. Uzmanlığın 
getirdiği detay hakimiyeti ise zamanla kazanılıyor. 
Farklı ülkelerde farklı tarzda yarışlara katılarak 
uzmanlık seviyesine erişilebiliniyor. Mantık, 
metot ve motivasyon üçlemesinde malesef ki 
eksiklerimiz olduğunu hepimizin kabul etmesi 
gerekiyor.  Mantık, ne yapmamız gerektiğini doğru 

görebilmeyi, doğru analiz etmeyi sağlar. Metot, 
nasıl yapabileceğimizi anlatır ve motivasyon 
da yapma isteğimizi artırır. İlk gün tüm takımla 
ellerimizi birleştirip ‘TÜRKİYE, TÜRKİYE, TÜRKİYE’ 
derken bu da motivasyonun bir parçasıydı. 
Yüreklendirmenin elimizden gelen kısmıydı. 
Bizler şu anda en çok motivasyon kısmına 
yükleniyoruz. “Hadi koçum!” kısmında üzerimize 
düşen görevi yapıyoruz. Ancak bunun sürdürülebilir 
olmadığı net. Evet, yarışlara katılıyoruz ama 
yeterli değil. Evet, kamp yapıyoruz ama yeterli 
değil. Başarılı olmayı öğrenmenin yollarından 
biri de başarılı insan topluluğu ile çalışmaktır. 
Başarı değerini, gidilmesi gereken yolu, metodu 
öğrenmektir. Malesef üst seviyede, birçok yarışa 
gidebilecek bir formatta olmadığımızdan bu da 

sınırlı kalıyor. Sporcularımız canla başla pedala 
yüklense bile bunu arzu ettiği gibi sonuca 
yansıtamıyor. Takım seviyesini yükseltmek ayrı bir 
yatırım gerektiriyor. Naçizane fikrim; Dünya Turu, 
profesyonel kıta takımları ve kıta takımları arasında 
boy gösterebilmek için mantık ve metot yolumuzu 
yeniden incelememiz gerektiği kanısındayım. Var 
olan potansiyelimizi bu yönde şekillendirebilirsek, 
inanıyorum ki sonuçlar da daha farklı olacaktır. 

“AGAIN & AGAIN”
Okumaktan yorulmadıysanız,  kendi adıma 
da son bir kaç cümle eklemek istiyorum. Sam 
Bennett, son 3 senedir Tur’a damga vuran isim. 
Her podyuma çıktığında ‘yine ve yine’ - ‘again and 
again’ Sam Bennett diye mikrofondan bu heyecanı 
paylaşmak benim için de büyük keyif. Yarışta her 
etap başlangıcında sporcularla sohbet etmek, 
izleyenlere onları tanıtmak, bilgileri paylaşmak, 
etap süresince yarışı anlatmak ve gün sonunda 
madalya ve forma kazananları podyuma davet edip, 
coşkuyla ses vermek. Görevim bu. Tur 6 gün ama 
çalışma süreci benim için haftalarca... 

Ezcümle; Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda 
11.senemi geride bıraktım. Bana ilk güvenen ve 
yapabilirsin diyen, Abdurrahman Açıkalın başta 
olmak üzere bu zamana kadar aynı güvenle 
mikrofonu emanet edenlere minnettarım. Bisikletin 
sesi olarak kabul eden ve güzel düşüncelerini 
paylaşan herkese de çok teşekkür ediyorum. 

Gücümüzü köklerimizden alırken, yeniye ayak 
uydurmak ve ötesine geçmek adına canla başla 
çalışan, organizasyonda emeği geçen herkese 
de kocaman alkış. Umuyorum ki, Tur hak ettiği 
seviyede kalmaya devam eder ve yeni başarılara 
imza atma yolunda dünyaya şapka çıkarttırır. 

Bisikletin yaygınlaşması, bilgilerin paylaşılması, 
rotaların tanıtılması için çaba gösteren sizlere 
de ve bana da yer verdiğiniz için çok teşekkür 
ediyorum. Okuyanınız bol, bisikleti keşfedip ilgi 
duyan da çok olsun. b

Kalın sağlıcakla! Sevgilerimle...
Başak Koç 
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En iyi sürüşler 
çiğneyebileceğinizden çok 

daha fazlasını ısırıp, sağ salim 
sindirdiğindir. 

Doug Bradbury

µ Tanju TAŞÇILAR
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BİSAN 
TRX 8500

İyi bir tur bisikleti nasıl olur? Hangi özelliklere 
sahip olmalıdır? Uygun fiyatlı ve iyi bir 
tur bisikletini nasıl bulurum? Bu soruların 
cevabını arıyorsanız başlıyoruz.

Bisan bomba gibi bir dönüş yaptı demiştik. Bu 
sayımızda Bisan’ın TRX 8500 tur bisikletini 
inceliyoruz. İyi bir tur bisikletinin sürüş 

sırasında sorun çıkarmaması ve iyi bir geometriye 
sahip olması gerekir. Aslında bütçe sınırsız olsa 
ulaşılması kolay hedefler. Fakat Bisan bu işi uygun 
fiyata çözmüş gözüküyor. Aktarma elemanlarının 
tamamı Shimano markasının sağlamlığını ispatlamış 
modellerinden seçilmiş. Shimano Acera 3x9 aktarma 
setine Shimano MT200 hidrolik disk frenler eşlik 
ediyor. Mozo marka amortisörlü maşa ve Mitas 

<<İÇİNDEKİLER
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Boya ve kaynak kalitesine hayran kaldık diyebiliriz. Bisan bu konuda Dünya’nın önde gelen markaları seviyesinde iş çıkarmış. Görünce hak vereceksiniz.

patlamaya dayanıklı 700x40C lastikler görevini 
layığıyla yerine getiriyor. Sele borusunda tercih 
edilen 27.2mm çap bozuk yollarda bir miktar 
yaylanma sağlayarak titreşimi alıyor. Bu sayede 
soğuk asfaltta yoldan gelen titreşimi daha az 
hissediyorsunuz. Bisikletin arkasında ve önünde 
kolaylıkla bagaj takılması için vida delikleri yer 
alıyor. Boya ve kaynak kalitesine hayran kaldık 
diyebiliriz. Bisan bu konuda Dünya’nın önde 
gelen markaları seviyesinde iş çıkarmış. Bisikleti 
görünce bu konuda hak vereceksiniz. Bisikletin 

üzerinde gelen sele günlük kullanıma uygun tercih 
edilmiş. Eğer pedli bir tayt kullanıyorsanız daha ince bir 
sele tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Bisan TRX 8500 
modeline 2450TL’ye sahip olabilirsiniz. Rakipleri ile 
karşılaştırıldığında makul bir fiyata sahip diyebiliriz. Her 
yaptığımız incelemede Bisan’ın doğru yolda olduğunu 
görüyoruz. Önümüzdeki sezon uygun fiyatlı üst segment 
tur bisikletlerini de bekliyor olacağız.  b
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ÇANAKKALE
BOZCAADA RÜYASI

Bu yazıyı yazarken o muhteşem iki günü tekrar yaşadım, 
seneye yapacağımız gelenekselleşmiş 4. Çanakkale 
turumuzu şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. 

Bike İzmir Bisiklet Topluluğu tarafından 
bu sene 3. sü gerçekleştirilen Çanakkale-
Bozcaada turu, 40 bisiklet severin katılımı 

ile yine muhteşem geçti. Her dakikasında 
birbirinden farklı duyguların beslendiği iki 
günlük turumuzun damaklarımızda bıraktığı tadı 
biraz da olsa sizlere aktarmaya çalışacağım. 
İki gün sürecek bu macera için 26 Nisan akşamı 
yollara döküldük. Lapseki’ye kadar süren sohbet 
ve ev yapımı ikramlarla dolu otobüs yolcuğumuz 
sabahın erken saatlerine dek sürdü. Bisan’ın 
bize sağlamış olduğu kamyonet ile de yol 
arkadaşlarımız, bisikletlerimiz güvenle seyahat 
etti. Bisan’a bize sağladığı büyük kolaylık ve 
konfor için buradan kendim ve arkadaşlarım 
adına tekrar teşekkür ediyorum. Lapseki’den 
feribot ile Gelibolu Yarımadasına geçtik, böylece 

bisikletli seyahatimiz başlamış oldu.  Eceabat’a 
kadar sürüşümüzde sağ yanımızda başak 
tarlaları, sol yanımızda deniz bize eşlik etti. 

Yaklaşık 25 km sonra Libyalı’nın yeri’nde 
bizi bekleyen doğal köy kahvaltısı ile önce 
gözümüzü sonra karnımızı doyurduk.  Türk 
kahvelerimizin ardından bizi bekleyen yollara 
geri döndük. Artık bundan sonra yollarda 
gördüğümüz her adımda biliyorduk ki, büyük 
Türk askerinin kanı, savaşı, azmi ve zaferi vardı. 
Ziyaret ettiğimiz her şehitlikte dualarımızı adı 
olan veya olmayan şehitlerimize gönderdik, 
anıt mezarlarında hikayelerini okuduk, ne kadar 
müteşekkir olduğumuzu tekar hatırladık. Akbaş 
Şehitliği, Büyük Anafartalar Şehitliği, Bigalı 
köyü’nde Atatürk’ün bir dönem yaşadığı, savaş 

stratejisi geliştirdiği evi ziyaret 
ettik. Diğer taraftan Anzak’lara ait 
anıt mezarlıklarda da aynı acıyı 
gördük. Tesadüftür ki Anzak’ların her 
yıl yaptığı ve savaşta ölen askerlerini 
andıkları Şafak Ayini bizden birkaç gün 
önce yapılmıştı, dolayısı ile Anzak’lara 
ait mezarlara çiçekler, küçük hediyeler 
ve fotoğraflar bırakılmış. Bunları görünce 
orada yatan evlatların da 104 yıl sonra 
bile unutulmamış ve sahipleri olduğunu 
görüp duygulandık. Şafak Ayini, bu 
yarımadadaki son durağımız olan Anzak 
koyu’nda her yıl gerçekleştiriliyor. 
Artık feribotla Çanakkale’ye geçip, kısa bir 
sürüşün ardından bizi bekleyen Bozcaada’ya 
gitme vakti gelmişti. 

2 Züleyha DİKBAŞ

<<İÇİNDEKİLER
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Bozcaada kısıtlı kapasitesi sebebi ile doğru 
zamanda gitmezseniz çileli bir yer olabilir. 
Ancak bizim için öyle olmadı. Çok güzel bir 
akşam yemeğinde dostlarla yediğimiz balıkların 
ardından küçük bir ada gezisi ve dinlenmek için 
odalara çekildik. O yorgunluğun üstüne tertemiz 
havada uyumak ne kadar güzel oluyor…
Pazar sabahı reçelleriyle meşhur Bozcaada’nın 
domates, limon, portakal, incir, ayva, yaban 
mersini ve aklıma gelmeyen bir sürü çeşit 
reçeliyle kahvaltımızı yaptık. Otel sahibimiz tam 
bir bisiklet dostu ve bizi doyurana kadar yemek 
yedirdi. Harika bir havada yeniden bisiklet 
sürmeye hazırdık. Mayolar alındı, bisikletler 
hazırlandı ve Bozcaada turumuz başladı. 

Ayazma Plajına kadar kısa bir sürüş yaptık, 
açıkdenizde serinledik ve plajın tadını çıkardık. 
Sonrasında bizi bekleyen “tatlı” rampalardan 
kimsenin haberi yoktu. Sağ tarafımızda 
deniz, sol tarafımızda orman, mis 
kokulu bisiklet yolcuğumuzda 
reçellerin hakkını 

verdik. Bozcaada turu bittikten sonra ise 
ödülümüz meşhur Ada Dondurması oldu.
Bu yazıyı yazarken o muhteşem iki günü tekrar 
yaşadım, seneye yapacağımız gelenekselleşmiş 
4. Çanakkale turumuzu şimdiden sabırsızlıkla 
bekliyorum. Bisikletini al ve sen de aramıza katıl, 
hayatı erteleme ve anı yaşa, yeni dostlar edin 
ve bisikletle güvenli seyahatin tadını çıkar. İyi ki 
Bike İzmir! 

Dönüşte otobüs yolculuğunda, sohbet o kadar 
koyuydu ki, söz almak isteyen herkes mikrofona 
konuştu. Biz de bu turda aramıza katılan 
arkadaşlarımıza güzel dilekleri ve duyguları 
için teşekkür ediyor, kendi sözleriyle o günkü 
konuşmalarını sizlere aktarıyoruz. 
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40 bisikletli Atatürk’ün savaş 
döneminin bir kısmında 
yaşadığı ve savaş stratejisi 
geliştirdiği evini ziyaret etti. 
HAMZA YAVUZER: Merhaba arkadaşlar iyi 
akşamlar. Ben Hamza Yavuzer. TurBis olarak 
Turgutlu’dan katılıyoruz. Bizim aslında her 
pazar günleri dağcılık kulübümüz ile yürüyüş 
turlarımız oluyor. Bu nedenle pazar günleri 
bisiklet sürüşü yapamıyoruz. Bu turlarımızı 
Cumartesi günleri yapıyoruz. Zaman buldukça 
da bizim çekirdek ailemiz dışında büyük aile 
olarak gördüğümüz Bike İzmir’e katılıyoruz. Bu 
etkinliklere katılmaktan çok mutlu oluyoruz. 
Önümüzdeki dönemlerde yine sizlerle 
beraber olmak, sizlerle birlikte pedal çevirmek 
hepimizin arzuladığı şeyler. Teşekkür ederim. 

ŞAFAK ERGÜL: İsmim Şafak. Hepinizi 
tanımaktan memnun oldum. Arkadaşlarla 
tanıştım. Bu tura geldiğim için kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Çünkü benim de bisikletle 
ilk kalmalı turum. Kendi kendime başka 
şekillerde sürüyordum. Bike İzmir ile iyi ki 
gelmişim. Bike İzmir ile böyle güzel turlara 
katılmak kendimi ayrıcalıklı hissettiriyor. 
Ben Çanakkale’ye çok küçükken gelmiştim. 
O zamanki ile şu anda hissettiklerim çok 
farklı. Bisikletle gezmenin tadı apayrı. Hem 
duygulanıyor, hem seviniyorsunuz. Akşam çok 
güzeldi. Dün gece Mustafa Kemal ve Zeliş çok 
güzel bir organizasyon yapmıştı. Çok eğlendik. 
Teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. 

PEYAMI SAFA MILLI: Merhaba arkadaşlar, 
ismim Peyami Sefa Milli. Deniz Kuvvetleri’nden 
emekliyim. Yaşım 62 bu arada. Ağır bir kalp krizi 
geçirdikten sonra by-pass ameliyatı oldum. İki 
yıldır bisiklete biniyorum. 18 yıl gemide görev 
yaptım. Bozcaada, Gökçeada’ya çok geldim 
fakat denizde kaldığımız için adaya ayak 
basma imkanımız olmadı. Bike İzmir sayesinde 
Bozcaada’ya ilk defa ayak bastım ve yatılı tura 
ilk defa katıldım. Benim için mükemmel bir tur 
oldu. Tanımadığım arkadaşları burada tanıdım. 
Memnun oldum. Hepiniz sağ olun arada beni 
de idare ediyorsunuz “ihtiyar” diye. Rampalarda 
biraz zorlanıyorum. Ama bu turda biraz başarılı 
olduğumu hissediyorum. Başta Mustafa’ya, 
Zeliş’e ve tüm arkadaşlara teşekkür ederim. 
Önümüzdeki günlerde bol geziler görelim. 

ÇANAKKALE-BOZCAADA 
TURUNDAN AKILDA KALANLAR

Sefa Acar
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HURIYE GÜRLEYÜK: Herkese merhaba, ben 
Huriye Gürleyük. Bike İzmir ile sürmeye ilk kez 
geçen hafta Bergama turu ile başlamıştım. 
Bu ikinci katılışım oluyor ama ilk kalmalı 
tur. İlk başta çok korkmuştum açıkçası. 
Rampada yapamam, Bozcaada çok yokuş diye 
düşünmüştüm. Ama hiç kimse yalnız bırakmadı. 
Herkes destek oldu. Zorlandığım yerler oldu 
ama harika bir ekip ruhu ve mükemmel bir 
organizasyon ile turu yaptık. Hiçbir aksaklık 
olmadı, olduysa da hissetmedik. Çok eğlendim. 
Umarım Mayıs’ta da birlikte olacağız. Her şey 
için herkese çok teşekkür ediyorum. Mükemmel 
insanlar tanıdım, birçok yeni arkadaşım 
oldu. 

ENES DOĞAN: Hepinize merhaba. İsmim Enes 
Doğan. Ben de çocukluğumdan beri hep bisiklet 
sürdüm. Ama tabii okula giderken ve mahallede. 
Hiç böyle profesyonel anlamda yokuş çıkmak 
veya yol yapmak gibi bir hayalim yoktu. Eski 
profesyonel basketbolcuyum. Arkadaşım 
Müge’yi de bisikletin üzerinde tanıdım zaten. 
O yüzden benimki çok daha güzel bir tur 
oldu. İşlerimizi ayarladıktan sonra tabii ki 
hep katılmak isteriz. Çok keyif aldık. Çok şey 
öğrendik bisiklet sürmek adına. Hepinize çok 
teşekkür ederiz. Mutlaka devam edeceğiz. 

MÜGE TEKIN: Merhaba herkese. 
Enes’in de söylediği gibi bizim için de 
ilk uzun bisiklet turuydu. Daha önce 
bir Bergama deneyimimiz olmuştu. 
Biraz zorlandık. Çandarlı’ya 
girmiştik. Orada yokuşlarla 
tanıştık. Rampalarda çok ‘hayır’ 
dediğim oldu. Bu turda da 
öyle oldu. Zorlandım tabii. Çok 
performans gösteremedim. 
Yeni başladığım için zordu. 
Ama çok hevesliyim. Artçı 
arkadaşlar da sağ olsun... 
Çok destek verdiler, hem ‘gaz 
verdiler’ hem de bazen ittirerek 

yardımcı oldular. Ben mutluyum. Bir 

dahaki turda daha iyi 
olacağımı düşünüyorum. 
İşe gidip gelirken daha 
fazla bisiklet kullanacağım. 
Sayenizde bisikleti daha 
fazla sevmiş oldum. 
Organizasyon olarak her 
şey çok düzenliydi, hiçbir 
şey aksamadı. Her şey çok 
lezzetli ve profesyoneldi. 
Çok teşekkür ederim. Böyle 
olunca insan yorgunluğunu 
hemen atıveriyor. Bir 
dondurma yemek bile bizi 
mutlu etti. Bir sonrakine de 
katılmak istiyoruz. 

NURTEN KARPAT: Ben 
Nurten Karpat. Bisiklet 
sürmeyi çok seviyorum. Bisikleti nasıl 
sürdüğümü bilmiyorum. Herhalde kanatlarım 
falan çıkıyor... Keyif alarak sürüyorum. Bike 
İzmir’i üç yıl önce tanıdım. Turlarına katılmaya 
gayret ediyorum. Hafta içi çok katılamasam da 
uzun turlarından çok keyif alıyorum. Bu da aynı 
güzellikte bir tur oldu. Herkese çok teşekkür 
ediyorum. 

SEFA ACAR: Ben Sefa Acar. Kasım ayından beri 
bisiklet kullanıyorum. İşin içine iyice girince 
daha keyif almaya başladım. Ancak bu turun 
ayrı bir değeri var. Bir aile ortamında güzel 
bir tur oldu. Ben daha yeniyim. Şu 
an emekliyim. 

Gemilerdeki yaşantının tadını aldım bu turda. 
Birlik beraberlik içinde, bisikletleri yüklerken el 
ele verilmesi, yenilen içilenlerin paylaşılması... 
Bunlar beni biraz maziye, gemilere götürdü. 
Birlik beraberlik olduğu müddetçe mutlu 
oluruz. Hepinizi tanıdığıma çok memnun oldum. 
Çağdaş, Atatürkçü güzel insanlarsınız. Hepinizi 
seviyorum. 

MUAMMER KARA: Ben Muammer Kara. 
Emekli biriyim. Bike İzmir ile geçen sene Mart 
ayı ortalarında tanışma şansını elde ettim 
ve hayatım olduğu gibi değişti. Yurt dışında 
yaşayan bir insandım. Yalnız yaşadığım için 
şu anda Bike İzmir gibi çok büyük bir ailenin 
mensubu olmaktan son derece mutluyum. Artık 
yalnız değilim, çok büyük bir ailem var. Çok 
güzel, çok keyifli zaman geçiriyoruz. Beraber 
pedallıyoruz. Bu turların, bu birlikteliğin 
devamını diliyorum. Çünkü son derece keyifli 
oluyor. Katılmak isteyip de katılamayan 
arkadaşlara katılmalarını tavsiye ediyorum. 
Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Birlikte 
olmanın çok büyük güç verdiğini yaşayarak 
öğrenmiş oluyorum. Herkese iyi tatiller. 

SERTAN TÜRKÖZÜ: Herkese merhabalar. 
Ben Sertan Türközü. 46 yaşındayım, makina 
mühendisiyim. Bisiklete çocukluğumdan 

Ben Çanakkale’ye çok küçükken 
gelmiştim. O zamanki ile şu 
anda hissettiklerim çok farklı. 
Bisikletle gezmenin tadı apayrı. 
Hem duygulanıyor, hem 
seviniyorsunuz. 

Şafak Ergül

Mustafa Kemal-Nilsu Kara- Züleyha Dikbaş

Tayyar Uçar

Huriye Gürleyük
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beri biniyorum ama İzmir’de son üç senedir 
binmeye başladım. Bike İzmir ile 29 Ekim 
töreninde tanışmıştım. Serbest gezerken sizin 
kırmızı tişörtlerinizle gurubunuzu gördüm. Çok 
heveslendim. Sonra Aralık’ta ilk Seferihisar 
turunuza gittik. Sığacık turunuzdu. Çok 
beğendim. Sonrasında turda Züleyha hanım çok 
destek oldu. Barbaros turunda ise “geberdim” 
diyebilirim. Ama neden? Bana “demir bisikletli 
adam” diyorlarmış. Çok ağır, eski bir bisikletim 
vardı. Barbaros turunda bisikletimi değiştirmem 
lazım dedim ve değiştirdikten sonra turlara 
tekrar başladım. Bu organizasyon mükemmeldi. 
Ben askerliğimi Çanakkele’de yaptım ve daha 
önce buraları gezmiştim. Ama bisikletle buraları 
gezmek çok güzeldi. 

Mustafa başkanım sağolsun çok güzel bir 
program yapmış. Çok güzel bir tur oldu. Her şey 
programlıydı. Hiçbir aksaklık olmadı. Devamı 
gelecek diye düşünüyorum. Ben de sizlerle 
olduğum için çok mutluyum. Yine görüşmek 
üzere, sevgi, saygı, hürmetler.

ERÇIN IŞIK: Öncelikle Mustafa abiye çok 
teşekkür ediyorum. Bike İzmir ile tanışmam 
çok güzel şeylere sebep oldu. Farklı insanlar, 
arkadaşlar, abiler tanıdım. Güzel bir etkinlik 
oldu bizim için. Çanakkale’yi küçüklüğümden 
beri biliyorum. Gökçeada’da teyzem olduğu 
için sürekli oraya geçeriz. Umarım bir dahaki 

turlarda 
Gökçeada’ya 
da gideriz. 
Severek 
geldiğim 
bir grup. 
Nöbetlerimden 
vakit 
bulabildiğim 
kadarıyla grup 
ile sürüşlere devam 
edeceğim. Herkese iyi 
yolculuklar. Sizleri 
seviyorum. 

MURAT KAHRAMAN: 
Merhaba arkadaşlar. 
Güvenlik olarak 
çalışıyorum. Turlara 

hep katılmaya çalışıyorum. Bu tura Çanakkale 
benim için özel bir yer olduğu için özellikle 
katılmak istedim. Bisiklet sürmeyi seviyorum. 
Bu tur için daha da önemliydi. Elimden geldikçe 
fotoğraflarınızı çekmeye çalıştım. Mümkün 
oldukça bu turlara katılmaya çalışacağım. 
Hepinize teşekkürler. 

RAUF ARPAKU: Ben Rauf. Geçen sene Mart 
ayında Bike İzmir ile tanıştım. Bir bahar şenliği 
etkinliği idi. Daha öncesinde kendim devamlı 

olarak amatörce bisiklet sürüyordum. Bike 
İzmir o kadar değişik bir grup ki, gökkuşağı 
gibi. Her renkten, her yaştan insan var. 
Özellikle burada olmayıp da tanımanızı 
istediğim birçok insan var. Mesela Tanju 
abimiz var. Çok güzel bir insandır. Serdar 
abimiz var. Oktay abi var. Muzaffer abi 

var. Birçok insan var. Hepsini tanıdığım 
için çok çok mutluyum. Ama en çok da 

Kazan Gölü diye bir turda bana yaşama 
sevinci aşılayan biricik sevgilim Şafak’ı tanıdım. 

Vapuru kaçırdığım için oraya motorumla 
gittim ama sonuç iyi oldu. Bazen turlara 

gelemiyoruz, işten güçten dolayı, 
ama o kadar üzülüyoruz ki, keşke 
hep birlikte olabilsek. Bugün de 
birçok arkadaş tanıdım. Gerçekten 
güzel insanlar var. Her şey de 
çok güzeldi. Mustafa da bu işi 
çok iyi biliyor. Organizasyon on 

numaraydı. Herkese çok teşekkür ederim.

Bir şey eklemek isterim, bu gibi 
organizasyonlarda en çok yaşanan sıkıntılardan 
birisi otobüs şoförü arkadaşlardır, otel 
görevlileridir. Ama dün ve bugün gerçekten 
de otobüs kullanan arkadaşlar ve özellikle bir 
de kamyonu süren bir abimiz, hepsi çok çok 
özveriliydiler. Onlara da çok teşekkür etmek 
istiyorum. 

DR. RAMAZAN ÖZTÜRK: Geçirdiğim ciddi bir 
rahatsızlık ve ameliyattan sonra ancak normal 
fonksiyonları yerine getirebiliyorum. Bisiklete 
binmek benim için nimetti. Denge problemi 
yaşayacağımı düşünerek üç tekerlekli bisiklet 
ile başladım. Yatay bisikletim güzel ama turlara 
katılamıyordum. Emelim onunla bisikletlilerin 
turlarına katılmaktı. Ama ağır kalıyor bisiklet, 
24 kilo. Bir de yollarda alçak seviyede gittiğiniz 
için sürücüler göremediği için tehlikeli bir 
bisikletti. Bir süre sonra kendime güvenim 
geldi, iki tekere geçtim. İki tekerde zaman 
içinde hızlanayım, yokuşları çıkayım dedim. 
Önce göbeği eritmek lazım... Kısmen onda 
başarılı oldum. Bugünkü tur benim için 
kendime güven anlamında olan bir turdu. Grubu 
çok fazla bekletmedim. En büyük korkum buydu. 
Uyum sağladığımı düşünüyorum. Güzel oldu. 
Organizasyon çok güzeldi. İyi düşünülmüş, 
emek verilmiş bir turdu. Katılan insanlar da çok 
güzel. Hepinize teşekkür ediyorum. 

Ben askerliğimi Çanakkele’de 
yaptım ve daha önce buraları 
gezmiştim. Ama bisikletle 
buraları gezmek çok güzeldi. 

Muammer Kara

Dr. Ramazan 
Öztürk

Mustafa 
Karakaşlı

Mustafa Varol 
Aşıbol



30  •  bikepedia  •  MAYIS ‘19 31bikepedia  •  MAYIS ‘19  •  

https://www.youtube.com/watch?v=kBmOJN5X5Rc

linke tıklayarak “Çanakkale-Bozcaada” videosunu seyredebilirsiniz.

FATIH DINÇER: Merhabalar herkese. Adım 
Fatih Dinçer. Bugünkü turda artçılığınızı 
yaptım. Benim için Çanakkale turu çok anlamlı 
ve özel bir tur oldu. Çok duygulandığım anlar 
oldu, şehitliklerde. Vatanımızı kurtarmak 
için o insanların kanlarını, canlarını feda 
ettiklerini düşündüm. Nasıl zorluklarla bu 
ülkeye sahip olduğumuzu düşündüm 
ve çok duygulandım. Tur güzeldi, 
organizasyon güzeldi. Hava da çok 
keyifliydi. 

İlk gün hava biraz serin 
gibi gelse de daha sonra 
toparlayınca daha fazla keyif 
almaya başladım. Artçılıkta 
da bir sorun yaşamadım. 
Rampalar güzeldi, lastik 
patlamadı. Benim de ilk kalmalı 
turumdu. Bike İzmir ile ben 
Temmuz’dan beri sürüyorum. 

Hemen hemen her Pazar turuna 
katıldım diyebilirim. Belki bir, belki 
iki tanesini kaçırmışımdır. Hafta içi 
turlarına da genellikle katılmaya 
çalışıyorum. Diğer gruplara göre 
bence İzmir’in tek grubu diyebilirim. 
Birlikte sürmeye devam edeceğiz. 

YUSUF YILDIZ: Ben Yusuf Yıldız. Otobüs 
şoförüyüm. Bike İzmir ile ilk turum Marmaris 
turu idi. Hatta giderken otobüste horon teperek 
gittik. Çok eğlendik, tadı damağımızda kaldı. 
Sonra bir daha gittik. Yani bu tur benim için 
ilk değil, son değil, izin alabildiğim sürece 
geleceğim. Gönlüm hep sizinle beraber. 

Hepinizi çok seviyorum. 

ARZU ÇAVUŞ: Merhaba 
herkese. Ben Arzu. Bu gezi 

benim için ilk kalmalı 
geziydi. Gerçekten çok 
güzel geçti. İlk başta 
gözüm çok korkmuştu. 
Bike İzmir ile ilk turum 
Bayraklı’ya olmuştu. 

Muammer abi bana 
mutlaka gel, burası kolay, 

korkma yaparsın demişti. 
Ben de onun gazıyla 

geldim ve geldiğim 
için çok mutluyum. 
İyi ki gelmişim. 
İyi ki sizleri 
tanımışım. Her 
şey için teşekkür 
ederim, beni 

böyle bir aileye 
kabul ettiğiniz için.

Ufuk Demirel

Vedat Aygün

https://www.youtube.com/watch?v=kBmOJN5X5Rc
https://www.youtube.com/watch?v=kBmOJN5X5Rc
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UFUK DEMIREL: Adım Ufuk Demirel. Ben asker 
adamım, yaklaşık olarak 40 yıl çalışmışlığım 
vardı, sonunda emekli oldum. Ben bu gruba 6 
ay kadar önce katıldım. Benim bisiklet dünyam 
yoktu. Farklı dünyaların adamıyım. Şu ana 
kadar böyle bir grup ile bir bisiklet gezisine 
çıkmamıştım. Bisikleti sevdim. Yeni bisiklet 
aldım. Bisikleti öğrendim daha doğrusu. Bisiklet 
ile çok güzel arkadaşlıklar edindim. Bu süreç 
içinde bu tura da katıldım. Benim hayatımda 
çok renkli bir dönem oldu. Dolayısıyla sizleri 
tanımaktan, sizlerle gelmekten, hatta bundan 
sonraki turlara katılmaktan çok büyük mutluluk 
alacağım. Hayatımın ikinci baharını çok keyifli 
yaşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. 

GÜLÇIN BEKTAŞLAR: Bisiklet sürmeyi 
biliyorum ama sizin gibi profesyonel değilim. 

Ama kafaya koyduk... Bir bisiklet alınıp aranıza 
katılacağım. Böyle olmuyor. Çok zor oldu bugün, 
yollarda kaldık değil mi Nilsu? Bir dahaki 
turlarda ben de bisikletimle katılmak isterim. 
Teşekkür ederim. 

ZÜLEYHA DIKBAŞ: Adım Züleyha Dikbaş. 
Kimya mühendisiyim. 18 yıllık aktif çalışma 
hayatından sonra son bir aydır ilk defa işe 
gitmiyorum. Bu zamanı da bisiklete binerek, 
yani en sevdiğim işi yaparak geçiriyorum. 
Tabii ki en büyük destekçim Mustafa Kemal 
oluyor. Hem bisikleti bana sevdiren ve hem de 
hayatıma bu kadar alabilmemi sağlayan kişidir. 
2016 Ekim ayında ilk defa bir Sığacık turunda 
tanıştık. O günden beri de hiç ayrılmadık. 
Gerçekten bisiklet için yapılacak o kadar 
çok proje var ki... Kendisi de, ben de o kadar 

heyecanlıyız ki... O heyecanla 
birlikte, grup için, yani sizler 
için, sevdiklerimiz için emek 
veriyoruz. BikePedia bunlardan 
bir tanesi. Birçok arkadaşımız 
bu işte, aramızda olan Kerem de 
bu arkadaşlarımızdan bir tanesi. 
Bizimle hem bisiklet sürüyor, 
hem de dergiye destek veriyor. 
Enerjimiz zaten tamamen bisiklet 
üzerine. Etkinlikler olsun, turlar 
olsun, festivaller olsun... Çok daha 
güzel aktiviteler gelecek diyorum. 
Bizimle kalın! b

Bisikleti nasıl sürdüğümü 
bilmiyorum. Herhalde 
kanatlarım falan çıkıyor. 
Keyif alarak sürüyorum. 

Gürkan Girişken

Nurten Karpat

Yusuf Yıldız

Kerem Aksoy
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bikepedia

Rampa

ne kadar

Rampa?

EFSANE

GERİ DÖNDÜ

ARTIK ZAMANI GELDİ

BİSİKLETİNİ SEÇ!

İLK TÜRK 

BİSİKLETÇİ 

CAVİT CAV

ŞUBAT 2019  •  SAYI:2  •  para ile satılmaz

SENİN DERGİN
SEN DE ARAMIZDA OL

SEN DE YAZHABER VER
FİKİR VERDESTEK OL

NILSU KARA: 11 yaşındayım. Daha bir iş sahibi olmadım. 
Altı yaşımda babam sayesinde Karşıyaka’da bisiklet sürmeyi 

öğrendim. Şu an sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. 
Hepinizi tanıdım. Özellikle Züleyha ablayı tanıdığım için 

çok mutluyum. Mesela bugün Gülçin abla ile çok eğlendik. O 
kilometrelerce yolu nasıl yürüdüğümüzü hala bilmiyorum ama 

onunla birlikte “best friends” olduk. Gerçekten çok iyi bir tur 
arkadaşı. Onu çok seviyorum. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum.

Sizlerle birlikte bisiklet sürmek çok güzel. İlk turumu 
Çandarlı’ya babamla birlikte tandem ile yapmıştım. Orada 

beraber yüzmüştük hatta, denize girmiştik. Burada yeni 
tanıdığım arkadaşlar oldu. Bike İzmir ailesi bana yeni bir 

sevinç getirdi gerçekten.

Çanakkale’ye hiç gelmemiştim. Burada olduğum için çok 
mutluyum. Bana Çanakkale’den sürekli bahsediyorlardı. 

Geleyim geleyim 
dedim ve geldiğimde 

de burada doğayı 
gördüm. Sizlerle 

birlikte Çanakkale’de 
oldum. Şu an 

çok mutluyum 
ve hepinizi çok 

seviyorum. 

Nilsu Kara

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

mailto:info%40bikepedia.com.tr?subject=Haber%20Ver
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BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİREREK 
PERFORMANSINIZI ARTTIRIN

Bağışıklık sistemi, mikroplarla 
savaşabilmemiz için gerekli olan bir 
sistemdir. Bu sistem vücuda mikrop 

girmesini önler veya vücuda giren mikrobun 
yayılmasını engeller.

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, kişinin kendisini 
iyi hissetmesini, enerjik ve sağlıklı olmasını 
sağlarken performansının da iyi olmasını sağlar. 
Bu nedenle spor yapan kişilerin bağışıklık 
sisteminin güçlü olması çok daha önemlidir. 
Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz için 
öncelikle yeterli ve dengeli beslenme modelini 
benimsemeniz çok önemliyken arı sütü ve 
propolis gibi bazı besinler de destekçiniz olan 
besinlerdendir.

ARI SÜTÜNDEN FAYDALANIN

Arı sütü 5-15 günlük işçi arıların yutak üstü 
bezlerinden salgıladıkları jel kıvamında, 
akışkan,  suda çözünebilir, kremsi renkte bir 
besindir. Arı sütünde, A, C, D ve E vitaminleri, B 
vitaminleri, birçok amino asit, fosfor, selenyum, 
çinko, magnezyum gibi birçok mineral, çeşitli 
hormon ve enzimler bulunmaktadır. Arı sütü 
içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttaki 
serbest  radikalleri yani zararlı maddeleri 
etkisiz hale getirmeye yardımcı olabilir.

Yapılan birçok araştırmada, arı sütü kullanılan 
deneklerde arı sütü kullanılmayan deneklere 
göre savunma hücre sayısında belirgin bir artış 
gözlemlenmiştir. Yani arı sütünün bağışıklık 
güçlendirici özelliği çalışmalarla kanıtlanmıştır. 
Arı sütü, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirici 
harika bir besindir.

Arı sütü, performans ve zindeliği de arttırır. 
Kişinin kendini daha enerjik hissetmesine 

yardımcı olur. Özellikle, spor öncesi 
kullanıldığında etkileri fark edilebilirdir. Arı 
sütünün metabolizmayı düzenleyici etkileri 
mevcuttur. İçerisinde başka bir besinde 
bulunmayan ve değerli bir yağ asidi olan 10-
HDA, royalaktin proteini vardır.

İlaç ile zehir 
arasındaki tek 
fark dozdur. 
Arı sütünün 
de sağlıklı 
olabilmesi 
için 
kullanım 

dozu oldukça önemlidir. Aşırı dozda 
kullanımı alerjiye hatta zehirlenmelere 
bile neden olabilir. Bu nedenle doktor ve 
diyetisyene danışarak kullanılmalıdır. Arı 
sütü bala göre daha yoğun içerikli bir 
besindir. Kişinin arı ürünlerine alerjisi 
varsa bu besini asla tüketmemelidir.

Arı sütünün tüketiminde en önemli 
noktalardan biri de gerçek olup 
olmadığıdır. Fakat arı sütünün gerçek 
olup olmadığını anlamak mümkün 
değildir. Bu nedenle arı sütünün 
güvenilir bir satıcıdan alınması 
önemlidir. PROPOLİSİ KULLANIN

Propolis arıların bitkilerin 
yaprak, sap ve tomurcuklarından 

topladıkları çok güçlü antioksidan ve 
anti-mikrobiyal etkilere sahip doğal arı 

ürünüdür. Arılar propolisi, kovandaki mikropları 
yok etmek ve kovanın sterilizasyonu 

için kullanılır. Propolis, düzenli olarak 
tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirir. 
Virüs ve bakterileri yok ederek vücudun 
hastalıklarla savaşmasına yardım 

etmektedir. Hastalanma sıklığının ve 
antibiyotik kullanımının azalmasını 

sağlar. Solunum sistemi 
rahatsızlıklarında, ağızda çıkan 
yaralarda, uçuklarda, mide 
bağırsak rahatsızlıklarında 

kullanılabileceği, vücutta 
sağlıklı ve canlı hücre sayısını 

arttırdığı yapılan bilimsel çalışmalar ile 
kanıtlanmıştır.

Arı sütünün olduğu gibi propolisin de 
kullanım dozu ve şekli önemlidir. 
Damla şeklinde kullanılan 
propolisten yetişkinler günde 
yaklaşık 20 damla kullanabilir. Suda 

çözünebilen propolis su, süt, meyve 
suyu gibi içeceklere damlatılarak, suda 

çözünmeyen propolis ise bal, yoğurt, ekmek, 
pekmez gibi gıdalara eklenerek alınabilir. b

DIYETISYEN DENIZ ZÜNBÜLCAN

<<İÇİNDEKİLER
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Bisiklet turu dediğin, 
mutsuzluktan 

kalkan bir uçuştur.
James E. Starrsµ Mustafa Kemal KARA
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2008’de 
önce Hindistan ve 

Nepal macerası yaşadım. Ardından 
Singapur, Malezya, Tayland, Kamboçya, Vietnam 
ve Laos geldi. Devamında Orta Doğu ülkelerini 
gezdim. Dostlarım “Neden hep doğu ülkeleri” 
diye sordular. Haklı olduklarını düşündüm. Önce 
Balkanlar ve sonra Avrupa’ya yöneldim. Kuzey 
Afrika’da Mısır, Sudan, Fas ve Tunus’u turladım.

Sanki yaşamımda yapmak istediğim bir şeyleri 
kaçıracak olmamın telaşına kapılmıştım. 
Bunun için çalışma hayatımda devrim yapmam 
gerekiyordu. İşlerimi yılın sadece beş ayına 
sıkıştırıp içimdeki turcu çocuğu yeniden 
doğurdum.

En fazla iki-üç aylık turlara çıkabiliyordum. 

Pamirler’i, 
Karakorum 

Dağları’nı geçebilecek kadar 
vaktim yoktu. Bu yüzden hiç değilse daha 

extrem takılabilirdim.

Fas’ta Atlas Dağları’nda sürdüm. T’zin Tichka’yı 
geçtim. Chefchaouen’da maviliği yaşadım. 
Berberi köylerinde misafir olup Zagora ve El 
H’amid’de Sahra Çölü’nün göbeğine kadar 
girdim. Tunus topraklarında yine en güneydeki 
hurma bahçeleri ve yine Sahra Çölü’ne daldım.

İran’da Lut ve Taftan Çölü ile tanıştım. 
Bellucinlerin köylerinde misafir kaldım.

Yunanistan’da uzo içip sirtaki oynadım. 
Sicilya’da Etna Yanardağı’na tırmandım. 
İspanya’da Magrib’i gördüm.

Neden kendi ülkeni gezmiyorsun dediler. 
Doğudan batıya tüm bölgelerde pedalım döndü. 

Yolda olmak 
bambaşka 

bir şey... Hep 
ileriye sürerek 

dünyayı çember 
çizgisi ile dönüp 

aynı noktaya 
geri gelmenin 

hayalindeyim. 

BİSİKLETLİ GEZGİN
KEMAL ŞANLI

Benim çocukluğumda şişman göbek balon lastikli minik 
bisikletler vardı. Sarı yirmi beş kuruşluk harçlığımı verir 
saatlerce binerdim. Aslında param bunun karşılığına 

yetmezdi ama bisikletçi Hayri amca öylesine baba bir adamdı ki; 
kiraladığım bisikleti geç teslim etmeme hiç kızmıyor ve bazen 
birkaç tur daha atmama izin veriyordu. Belki de bu küçük turlar 
bugünkü uzun turlarımın başlangıç halkasıydı.

<<İÇİNDEKİLER
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Turlamadığım sahili kalmadı. Güneydoğu benim 
ülkem değil mi idi ki, oralara gitmeyecektim... 
Mardin’den başladım, Darul Zafaran Kilisesi, 
Midyad-Mor Gabriel Kilisesi, Hasankeyf, Batman, 
Malabadi Köprüsü, Silvan, Diyarbakır, Siverek, 
Fırat Nehri, Nemrut Dağı, Kahta, Adıyaman, 
Atatürk Barajı(Bozova), Şanlı Urfa, Birecik, 
Halfeti, Nizip, Gaziantep’te döndü tekerim.

Uzakdoğu’da Hint ve Budist tapınaklarında 
konakladım. Tayland’da maymunlara 
elbiselerimi çaldırmak, Malezya’da 
timsaha yol vermek, İran’da çakal 
sürüsü ile boğuşmak gibi korkulu 
anlarım oldu. Ama dostluklar da 
yaşadım onlarca ve yüzlerce... Hiç 
tanımadığım insanlarla tanışıp 
evlerinde kaldım, sofralarında oturdum.

Yolda olmak bambaşka bir şey... Hep 
ileriye sürerek dünyayı çember çizgisi 
ile dönüp aynı noktaya geri gelmenin 
hayalindeyim. Bazen yüküm elli kilonun 
üzerine bile çıkıyor. Çetin yokuşlarda 
zorlanıyorum. Tam da bitecek galiba, bu 
sonuncusu dediğin rampalar ardı ardına gizli 
gizli çıkıyorlar karşına. Bir türlü bitmek bilmiyor 
tırmanış.

Geceleri çadırım zemheri soğuk. Bazen “ne işim 
var bu dağın başında tek başıma” diye düşünüp 
umutlarımı kurşuna diziyorum. Ama inatçıyım 
ya, hemen tedavi ediyorum ardından hızlıca. 
Sabah yine yollardayım. Evet, yolda olmak 
bambaşka bir duygu.

Bisiklet dostlarıma anlatacak öylesine çok 
öykülerim var ki, sonu gelmez... b
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TURBO VADO 6.0

250W gücünde 
motora sahip olan 
Turbo Vado 6.0’da 
600Wh gücünde 
bir pil yeralıyor. 
Motor desteği 
45km/s hıza kadar 
çalışıyor. 

Elektrikli bisiklet diye bir şey duydunuz mu? Belki 
duydunuz, belki duymadınız. Biz de merakımıza 
yenik düştük ve Specialized markasının çıkardığı 

elektrikli bisikletlerden birini test etme kararı aldık.

Elimizde devasa cüssesi ile Specialized Turbo Vado 
6.0 var. Öncelikle donanım özelliklerini aradan 
çıkaralım. Turbo Vado alüminyum kadroya sahip. 
Motor orta göbek içerisinde konuşlanmış durumda. 
Pili görmek için alt boruya bakmanız yeterli. Bisikletin 
geri kalan kısmının herhangi bir bisiklete göre farkı 
bulunmuyor. Aktarmada Shimano XT aktarıcı ve SLX 
elemanlar kullanılmış. Yükselen ağırlığı ve hızı karşılamak 

için çift pistonlu TRP Zurich frenler 
180mm diskler ile desteklenmiş. 
Frene dağ bisikletlerindeki gibi tek 

parmakla basmanız durabilmeniz 
için yeterli oluyor. Önde SR 
Suntour NCX E25 modeli 5cm 

çalışma mesafesine sahip amortisör 
kullanılmış. Turbo Vado’nun şehir 

kullanımı için 
tasarlandığı göz 

önüne alındığında 
performans 
yeterli oluyor. 
Tekerlekler 28” 
2.0 kalınlığında 

Specialized 
Electrak tercih 

edilmiş. Bu lastikler 
ile herhangi bir sorun 

yaşamayacaksınız. 
Kalın olması sayesinde 

mazgallardan korkmanız 
da gerekmeyecek. Bisikletin 

ağırlığı ise... 22.6kg.

Specialized Turbo Vado için devasa 

cüsseli yakıştırmamız dikkatinizi çekmiş olabilir. 
Test ettiğimiz bisiklet L beden ve sürücümüz 
ise 180cm boyundaydı. İlk pedalda bisikletin 
sürüş tarzının şehir bisikleti ile spor bisiklet 
arasında bir yerde olduğu anlaşılıyor. Geometrik 
değerlere bakınca bunun sebebi anlaşılıyor. 
“Reach” olarak isimlendirilen orta göbek ile 
gidon arası yatay mesafenin normal şehir 
bisikletlerine göre daha uzun olduğunu gördük. 
Bu sayede 30km/s üzeri hızlarda daha rahat 
olacaksınız. 

Specialized motor konusunda Bosch, Shimano 
gibi markalarla çalışmak yerine tamamen kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı bir firma 
ile iş yapmayı uygun görmüş. Bunun sonucunda 
Specialized Turbo doğmuş. 250W gücünde 
motora sahip olan Turbo Vado 6.0’da 600Wh 
gücünde bir pil yeralıyor. Motor desteği 45km/s 
hıza kadar çalışıyor. 3 farklı güç seçeneğine 
sahip olan motoru istediğiniz destek 
seviyesinde kullanabiliyorsunuz. Ekonomi, 
spor ve turbo modlarının geçişi gidondaki 
düğme ile kolaylıkla yapılıyor. Pil tüketimi 
bu modlardan doğrudan etkileniyor. En güçlü 
modda sürekli sürerseniz doğal olarak şarjı da 

<<İÇİNDEKİLER
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çabuk bitireceksiniz. Şarjdan bahsetmişken, 
Turbo Vado 6.0 yaklaşık 2 saatte tamamen şarj 
olabiliyor. Tam dolu pil ile ekonomi modunda 
yaklaşık 80km turbo modunda ise 40km yol 
gidilebiliyor.

Peki Specialized Turbo Vado 6.0  
nasıl bir bisiklet?

Öncelikle elektrikli bisikletlerin fiyatlarının 
normal bisikletlere göre pahalı olduğunu 
kabullenmelisiniz. Bu durum Turbo Vado’da 
da değişmiyor. Türkiye’de satış fiyatı 
36.580TL. Bunun karşılığında Dünya’nın en 
iyi markalarından Specialized’in üst seviye 
elektrikli bisikletini satın alıyorsunuz. 
Motorun devreye girişi oldukça yumuşak. 
Turbo modda bile bisikleti sarsmıyor. 
Bilgisayarın kullanımı kolay. Mod düğmeleri, 
ışıklar ve elektrik sistemi IP67 sertifikasına 
sahip. Yani yağmurda kaldığınızda herhangi 
bir sorun yaşamıyorsunuz. Elbette bisikleti 
suya sokmamanız gerektiğini söylememize 
gerek olmadığını düşünüyoruz. Hangi viteste 
olursanız olun bisiklet kendini öne doğru 
atmayı başarıyor. Bu güç ile trafikte sorun 
yaşamayacaksınız. 

Kontroller içinde korna düğmesini 
gördüğümüzde çok şaşırmıştık fakat elektrikli 
bir kornanın ne kadar işe yaradığını görünce 
şaşkınlığımızdan eser kalmadı. Işıklardan 
bahsetmişken fren kollarındaki ek kabloların 
ne olduğunu düşünürken arka stop lambasının 
fren yaptığınızda yandığını farkettik. Kısaca 
Specialized Turbo Vado 6.0 her özelliği 
düşünülmüş özenle yapılmış bir bisiklet. 

Bu arada kadrodaki “vado” yazısına tersten 
baktığınzda “open” yazıyor olması ne anlama 
geliyor bilmiyoruz fakat Specialized’in bunu 
özellikle yaptığından şüphe yok. Arkadaki 
taşıma aparatı 22kg taşıyabiliyor. Şehir içi 
ulaşım için bisiklet kullanmak istiyor ama 
gücünüz yetmiyorsa ya da işe gidip gelirken 
terlemek istemiyorsanız Turbo Vado 6.0 doğru 
tercih olarak gözüküyor. b

Kadrodaki “vado” yazısına 
tersten baktığınzda “open” 
yazıyor olması ne anlama 
geliyor olabilir?
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ÇAMURDAN DOĞAN 
ŞAMPİYON

KADIR KELLECI

• Kadir Kelleci’yi tanıyabilir miyiz?
1986’da Almanya’da doğdum. 6 yaşımda 
Gaziantep’e geldik. 8-9 yaşımda bisiklet 
ile tanışma fırsatım oldu. Sonrası bisiklet 
tamircisinde çalışıp aynı zamanda Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Takımı’ndaydım. Türkiye dağ 

Yol bisikleti 

dayanıklılık 

anlamında 

daha çok 

önemli ama 

dağ bisikleti 

başlı başına 

teknik içeriyor.

bisikleti şampiyonu olunca da Alanya takımına 
transfer oldum. En son olarak Kocaeli Brisaspor’da 
kariyerimi sürdürmekteyim.

• Bisiklet hayatınıza nasıl girdi?
Bisikletin benim hayatımdaki yeri çocukluk 
hatta bebeklikten gelir, 3 teker ile başladı bu 
hikaye ta ki... dünya 30.su olana dek. Halen 

profesyonel olarak yapmaktayım. Abimin 
kendine ait bisikleti ile yavaş yavaş ögrenmeye 
başlamıştım o dönemlerde. Sonra bir markette 
işe başladım, meslek sahibi olmak için. Ama zaten 
çocukluk enerjimi de atmalıydım. Bir markette 
işe başlamıştım, sipariş götürür, getirirdim 
ama yürüyerek. Bu da beni çok yorardı ve zevk 
almazdım. Sonrası kendime bisiklet almak 

Hem dağ bisikleti hem yol bisikleti 
kullanan ve her iki branşta da 
şampiyonlukları bulunan milli 

spocumuzu tanıyıp, tecrübe ve tavsiyelerini 
keyifle dinledik. 

<<İÇİNDEKİLER
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istedim ve çalıştığım para ile haftalık ödeyerek, 
kariyerimin başladığı bisikletçiden bisikletimi 
aldım. Yaklaşık 2 yıl sonra marketten ayrıldım ve 
bisiklet aldığım iş yerinde çalışmaya başladım, 
zaten bu işi çok seviyordum. Bisikletçide 
bambaşka bir 12 yıl geçirdim ve “merhaba bisiklet” 
dedim.

• Hem dağ hem de yol bisikleti branşlarında 
yarışıyorsunuz. Ikisi arasında daha çok tercih 
ettiğiniz var mı?
Evet her iki branşta, hatta bu sezon cyclocrossta 
da yarışmak istiyorum. Bunu dünyada yapabilen 
çok az sayıda insan var. Ülkemizde sadece tek 
disiplin yapan sporcular daha yaygın (bence 
yanlış bir düşünce). Benim en çok sevdiğim dağ 
bisikleti disiplinidir, her yerde ve her zaman bir 
tık önde ilerler. Daha özgürsün ve bireysel güce 
dayalı. Bu yüzden çoğu yerde desteğe ihtiyacınız 
olmayabiliyor.

• Dağ ve yol bisikleti kullanmanın birbirlerine 
olumlu ve olumsuz etkilerini alabilir miyiz?
Elbette bu iki disiplinin arasında çok fark var. 
Şöyle; yol bisikleti dayanıklılık anlamında daha 
çok önemli ama dağ bisikleti başlı başına teknik 
içeriyor ve en fazla 2 saat üzerinden yarışları 
yapılıyor. Bu yüzden benim için zor olsa da ben 
bisikleti seviyorum, zorlansam da bisiklet bana 
keyif veriyor.

• Türkiye’de dağ bisikleti kategorisinde yapılan 
yarışlarda birçok birincilikleriniz var. Bunlardan 
biraz bahsedebilir misiniz?
Bunun hikayesi: Aslında Gaziantep’te yol 
bisikletçisi olarak başlamıştım. Takımımız 
kapanınca ben de bireysel dağ bisikleti yapmaya 
başladım ama amatörce... Sonra birkaç yarışa 
gittim ve çok keyif aldım. Tabii dağ bisikleti teknik 
anlamda zor olduğu için Türkiye’nin en değerli 
bisikletçileri ile yarıştım ve zamanla çok şeyler 
ögrendim. İlk Türkiye şampiyonluğumu İstanbul 
Polonezkoy yarışında almıştım. Çok güzel günlerdi. 
Hem çalışıp hem bisiklete verdiğim emeği almak 
beni çok mutlu etmişti. Sonra genel olarak her 
şeyi zamanla ögrenmeyi ve hayata geçirmeyi 
başardım.

• Günlük antrenmanınızdan ve beslenmenizden 
bahsedebilir misiniz?
Ben aç kalarak bisiklete binmeyi ögrendim 
aslında. Her gün mutlaka antrenmanım olur. 
Disiplinli bir şekilde aynı saatlerde çıkmaya özen 
gösteririm. Beslenmede ise dünyanın her yerinde 
bazen istediğimiz tatta yemekler bulamıyorum. Bu 
yüzden kahveyi çok severim, çünkü açlık hissini 
kıran bir içecek. Zaten sporcuların talep ettiği 
bir içecektir. Ama çoğu zaman da aç kalıyorum 
ve genelde meyve yerim çünkü doğal şekerli 
meyvelerde bizi yemekten koruyabilir. Aslında 
organları ne kadar az yorarsak o kadar bize güzel 
sonuç veriyor. Daha çok, katı ve taze olmayan 
gıdalardan uzak duruyorum. Mesela antrenman 
öncesi kahvaltıda peynir yumurta ve bal kesinlikle 
yerim (tabi kişiye göre değişebiliyor).

• Türkiye’de dağ bisikleti yarışlarına gereken önem 
gösteriliyor mu? Eksikler varsa nelerdir? Önerileriniz 
nelerdir?
Türkiye’de dağ bisikleti 2000’li yıllarda çok 
daha iyiydi. Ben o yıllarda da yarıştığım için 
fark ediliyor, öncelikle daha fazla yarış ama dağ 
bisikleti teknik anlamda yapılan disiplin olduğu 
için bunu da çocukluk döneminde yapmak 
gerekiyor. Öğrenme yaşı 8-10 yaş aralığı ve bunun 

için de okul açıp kurs yapılması gerekir ki, ileride 
kaliteli sporcularımız olsun. Bunlar eksik olunca 
da durum üzücü oluyor. Daha odaklı ve disiplinli 
olunursa, bence gidilecek daha çok yol olur diye 
düşünüyorum.

• Gençlerde dağ bisikletine olan ilgiyi nasıl 
görüyorsunuz? Tavsiyeleriniz nelerdir?
Gaziantep’te olsun kulübümde olsun gençlerle 
dağ bisikletine bindiğimiz zaman çok eğleniyoruz. 
Çünkü doğadasın ve seni rahatsız eden bir 
şey yok. Çıkmak, atlamak gençlere daha keyifli 
geliyor keza ben de keyif alıyorum. Bence 
bisiklete başlayan gençlerin yol bisikleti öncesi 
dağ bisikleti ile yeteneğini geliştirmek için 
antrenmanlar yaptırılması gerekiyor. Biliyoruz ki 
şu an dünyada birçok sporcunun temelinde dağ 
bisikleti yatıyor. 

• Dağ bisikleti yarışlarında bir anlık dikkatsizlik 
ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Yarışlarda böyle 
kazalarınız oldu mu?
Tabii, dediğim gibi, o kadar eğlenceli olmasına 
rağmen bir an dalgınlık veya dikkatsizlik 
yaralayabiliyor. benim hayatımda tek ciddi 
düşüşüm Kapadokya yarışında olmuştu. Köprücük 

kemiğim kaydı ve omuzum yamuk şekilde 
kaynadı. Yani sürekli dağlarda olmamız gerek. 
Bisiklete alışmamız için de akrobasi yapmak, hatta 
güçlenmek için de fitness yapmamız gerekiyor.

• Milli bir sporcusunuz ve sosyal medyadaki 
bir paylaşım yüzünden ülkemizi uluslararası 
kategorilerde temsil edemiyorsunuz. Bununla ilgili 
düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Ben dünyayı gezen, ülkemizi milli forma ile 
temsil eden bir sporcuyum. Dünyadaki o kadar 
insanın görüşü ve bakışı düşüncesi farklıdır, 
buna saygı duymamız gerekiyor, engel olmak 
yerine. Her insan bize benzeyemez ama uyum 
olabilir. Bu da kişinin kendi olgunluğu olursa 
olur. Ben görüşümü belirttiğim için ceza aldım ve 
olimpiyat hedefinden çıktım. Evet zor bir ülkede 
yaşıyoruz ama değiştirmek bizim elimizde. Biraz 
destek olmaları gerekiyor. Kendi çıkarlarımızı 
düşünmeyip işimizle ilgilenmeliyiz ama nereden 
geldiğimizi de unutmamalıyız. Eğer bir şeyi 
bilmiyorsak destek alıp doğru yolu bulmalıyız. Ben 
Ülkem için yarışmaktan gurur duyuyorum.

• Son olarak, bisikletle ilgili geleceğe dair 
planlarınız nelerdir?

İleride tabii ki, kendi hayalim, 
ekonomik olarak rahat olursam, 
okul açıp bisikletçi yetiştirmek 
isterim. Hatta kendi 
takımımın olmasını bile 
isterim ama kariyerime daha 
çok başarı eklemeliyim. 
Bu yüzden bisiklete 

biniyoruz, ruh sağlığımız ve 
beden sağlığımız için sürekli 

bisiklete binmeliyiz. b
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Asla daha kolay hale gelmez, 
sadece sen hızlı gidersin.
Greg LeMond

µ Tanju TAŞÇILAR
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2. Rüzgar direncini yenmek için üretilen güç. (Strava 
bunu yok sayıyor)
3. Yerçekiminin üstesinden gelmek için üretilen güç 
(tepelerin tırmanılması durumunda).
4. Bir hızdan diğerine hızlanmak için üretilen güç 
(ara hızlanmalar).

Üretilen toplam güç, P (toplam), dört güç bileşeninin 
toplamıdır.

P (toplam) = P (yuvarlanma direnci) + P (rüzgar) + P 
(yerçekimi) + P (hızlanma)

Yolculuk sırasında rüzgar hızı veya hava yoğunluğu 
bilinmediğinden, Strava çevresel rüzgar koşullarını 
yok kabul ediyor. Formül içinde sürükleme katsayısı, 
bindiğiniz bisiklet türüne göre belirlenir (TT 
bisikletleri dağ bisikletlerinden daha az sürüklemeye 
sahiptir) ve yüzey alanı için tek bir sabit sayı 
kullanıyor. 

Strava ile hesaplanan gücün, çoğu durumda watt 
sayısının bir güç ölçer tarafından sağlanan sayılara 
çok yakın olduğu Strava tarafından görülmüş. 
Strava’nın hesapladığı güç değerleri ile krankta 
üretilenlerin arasında küçük bir fark oluşacaktır ve 
çoğu durumda bunu göz ardı etmemiz daha pratik 
olacaktır. 

Ben Strava’nın hesapladığı watt değerlerini aşağıda 
yazdığım gibi kullanıyorum. İşin içine girdikçe benim 
de kullanım şeklim değişecektir, sizin de konuya 
hakim oldukça kullanım şekliniz değişecektir.

1. DURUM: Günlük sabah evden-işe gidiş ve akşam 
işten-eve dönüşlerimde 10’ar km mesafem var ve bu 
mesafeyi yoğunlaştırılmış günlük antrenman olsun 
diye yapabileceğim en hızlı ve en hızlanmalı şekilde 
sürerek yapıyorum. Bornova’dan Alsancak’a sahil 
yolundan 20 dakika psikolojik sınırının altına inmek 
üzereyim ve bunu yaparken 260 watt’ları buluyorum. 
Ortalama hızım (26-27 km/saat) beklediğim kadar 
yüksek olmuyor. Çünkü çok dur kalk yapmaktayım. 
Daha ağır olsun ve daha rahat sürüş yapayım diye 
MTB bisikletimle sıfırdan +40 km/saat hızlara hemen 
çıkmaya çalışıyorum. Her yerde ara ivmelenmeler 
yapıyorum ve 2 adet kısa (Smyrna Meydanı ilerisi 
Altınyol’u geçen köprü ve liman üstü viyadük) 
tırmanışım var. Bu iki tırmanışta da maksimum 
güç üretmeye çalışıyorum. Adeta zinciri kırmaya 
çalışıyorum diyebilirim.

2. DURUM: Yol bisikleti ile antrenman yaptığımda 
orta uzun mesafelerde (100 km) en az 150 watt’ı 
bulamazsam kendime kızıyorum, demek ki lay-lay-
lom sürüşü yapmışım diyorum. Tüm sürüşlerde +200 
watt çıktığında, tamam işte budur diyorum.
Herkes kendi performans durumuna göre ayrı 
referans noktaları oluşturacaktır ama bu da ancak 
bol bol deneme yanılma ile olabilir.

Haydi, şimdi bisiklet zincirinizi kırma zamanı! b

Normalde güç ölçerler (powermetre-
wattmetre) (Şekil-1) doğrudan bağlantı ile 
aynakol yaprakları (Şekil-2) üzerinden, teker 

göbekleri (Şekil-3) üzerinden veya pedallardan 
doğrudan ölçüm yapmaktadır. Bunun dışında 
güç (watt) değeri, ortalama bir güç değeri olarak 
doğruya yakın hesaplanabiliyor. Şimdi diyeceksiniz 
“Neden güç (watt) bize lazım olsun, ortalama 
hızıma bakarım oradan performansımı anlarım”... 
Ama her zaman eğimsiz yolda bisiklet sürmeyiz. 
Tırmanışları bol olan bir yolda veya kırmızı ışıkları 
çok olan bir yolda ortalama hızımız düşük çıkacaktır 
ve bizi yanıltacaktır. İşte burada bize kendimizin 
veya bir başkasının performansını anlamak için 
watt değerleri çok işimize yarayacaktır. Sadece hız 
(km/saat) yöntemi veya sadece güç (watt) yöntemi 
kullanmayıp, her iki yöntemi de aynı anda kullanırsak 
performans durumunu daha çok ayrıntılı olarak 
anlarız. Güç olayına bir giriş yaparsak, performans 
ağırlıklı sürüş yapan kişilerin ufku genişleyecektir. Bu 

yazıda amaçlanan fazla ayrıntıya girmeden yeni bir 
yön göstermektir. 
   
GÜÇ ÖLÇER (POWERMETRE-WATTMETRE) 
TAKILI OLSAYDI KABACA ŞÖYLE 
HESAPLAYACAKTI: Güç = Kuvvet x Kadans. Neden 
mi? Çünkü  güç demek birim zamanda yapılan iş 
demektir. Yani pedala ne kadar kuvvet uyguladığınız 
ne kadar güç üretildiğini göstermez; aynı zamanda 
pedalın ne kadar hızlı tur attığını da ölçmemiz 
gerekir. Bu ikisinin birlikteliği yani pedala uygulanan 
kuvvet ve pedalın dönme hızı üretilen gücü verir. 
Düşük kuvvet uygulayıp yüksek kadansla veya 
yüksek kuvvet uygulayıp düşük kadansla aynı gücü 
çıkarabilirsiniz.

SÜRÜŞ SIRASINDA ÜRETİLEN GÜÇ 4 DEĞİŞİK 
BİLEŞENDEN OLUŞUR:
1. İleri hareketin yuvarlanma direncinin üstesinden 
gelmek için üretilen güç.

STRAVA 
GÜCÜ NASIL 
HESAPLIYOR?

DOĞRU MU HESAPLIYOR? 
ÇIKAN GÜCÜ (WATT DEĞERLERİNİ) 
NASIL DEĞERLENDİREBİLİRİZ 
VE KULLANABİLİRİZ?

2 Selim ZX

<<İÇİNDEKİLER



Bu Sayfada

Yer Almak

İster Misiniz?

Bilgi için: info@bikepedia.com.tr

Alışılmış olmak 

görünmez olmaktan 

farksızdır.

ROSSER REEVES

“

’’
Çınar Mah. 5003 Sk. No:2-2 Gümüş Plaza Metro D:513 35090 Bornova-İZMİR TURKEY

+90 232 503 11 49 �n�o�venndom.com venndom.com

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

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


58  •  bikepedia  •  MAYIS ‘19 59bikepedia  •  MAYIS ‘19  •  

RÜZGARA 
DOKUNANLARIN 
FESTİVALİ 

RIDERFEST

<<İÇİNDEKİLER

27-28 Nisan tarihlerinde izmir Güzelbahçe’de 
gerçekleşen RiderFest; rüzgara dokunmayı 
tutku haline getiren iki teker üzerindeki 
motorsiklet ve bisiklet kullanıcılarına keyifli 
bir haftasonu sundu.

Orguruzasyon’un ilkini gerçekleştirdiği ve 
bikepedia dergisi olarak bizim de sponsor 
olduğumuz bu  festivalde motosiklet ve 
bisiklet sektörünün önde gelen firmaları 
açtıkları standlarla ziyaretçilere yeni ürünlerini 
tanıtma ve deneme fırsatı verdi. Özellikle 
sponsor firma standlarına yoğun bir ilgi vardı. 
Bisan, Accell Group ve Decathlon standlarında 
ürünlerin denenmesine de olanak vererek 
bisiklet almayı düşünenlere test sürüşleri 
gerçekleştirmeleri ve servis noktasında 
danışmanlık hizmetleri sağlandı. 

Bunun dışında motosiklet kullanıcılarına 
yönelik standlar ve ekipmanlar da mevcut 
idi. Quick sigortanın hazırlamış olduğu sanal 
gerçeklik etkinliği oldukça ilgi gördü. 
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Sanal dünyada lunapark içindeki hız trenine 
binmiş hissini yaşatırken, eğlenceli görüntüler 
çıkmasına sebep oldu. İki gün süren etkinlik 
davetlilere çadırlarıyla kamp yapma olanağı 
sağlarken, farklı bölgelerden gelenlerin 
birbirleriyle kaynaşmasını da sağladı. 

Etkinlik için düzenlenen mekanda çadır alanları 
gayet güzel ayarlanmıştı. 200 çadırlık kamp 
alanında festival boyunca güvenlik ekipleri 
görev alırken, çadır alanlarında elektrik ve 
aydınlatma da vardı. Alanda temizlik görevlileri, 
tuvalet ve bebek bakım odaları gibi ayrıntıların 
düşünülmüş olması göze çarpan detaylardı. 

Festival süresince düzenlenen müzik 
etkinlikleri özellikle çadırı ile kamp yapmaya 
gelmiş davetliler tarafından büyük ilgi gördü. 
Cuma gecesi akustik konser ile başlayan 
festivalde, cumartesi günü birçok dj arka arkaya 
performanslar sergilediler. Pazar günü yine 
dj’ler sahne aldı. Festival kapanışında Necati ve 

Saykolar konseri ise festivale 
damgasını vurdu.

Müzik etkinlikleri ve katılımcı 
firmaların tanıtımları dışında 
diğer eğlenceler, sürpriz ödüllü 
yarışmalar, söyleşiler festivale 
farklı bir hava kattı. b

https://www.youtube.com/watch?v=kB-g0FM03HA

linke tıklayarak “VR Show” videosunu seyredebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=kB-g0FM03HA
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PERGAMON’LU BİSİKLETLİLER
TARİHÇE

Bergama, sahip olduğu tarihi ve kültürel 
değerleriyle dünyanın 999., Türkiye’nin 13. 
ve İzmir’in ilk UNESCO Dünya Mirası kentidir. 
İlkler kenti Bergama; Parşömenin anavatanı, 
eczacılığın babası hekim Galenos’un kenti, 1937 
yılından bu yana Türkiye’nin ilk yerel festivaline 
hiç ara vermeksizin ev sahipliği yapmış ve 
yapmaya da devam eden kent, İncil’de geçen 
Anadolu’daki yedi kiliseden birine sahip kent, 
dünyanın en dik tiyatrosuna sahip kent gibi pek 
çok nitelemeye sahiptir.

BERGAMA VE BİSİKLET 

Belediye başkanımız sayın Mehmet Gönenç’in 
fikir sahibi olduğu ve öncülüğünü ettiği Unesco 
Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu, ilk olarak 
2016 yılında Pergamon ve Efes antik kentleri 
arasında gerçekleştirildi. 2018 yılında bu rotaya 
Truva da eklendi. Bu organizasyon Bergama’da 
bisiklet kullanımının yaygınlaşması için oldukça 
faydalı oldu.

Ayrıca  2016 yılı sonunda İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Avrupa Bisikletliler Federasyonu’na 

(ECF) Eurovelo Bisikletli Turizm Ağı’na katılma 
başvurusu yapmıştır. 11 Temmuz 2017’de bu 
başvuru ECF tarafından kabul edilerek İzmir’in 
8 numaralı Eurovelo Akdeniz Rotası’na katılımı 
onaylanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
çalışmalarını tamamladığında  Pergamon’dan 
Ephesos’a kadar 17 antik kent bu rotaya dahil 
edilecektir.

Pergamon Bisiklet Kulübü olarak 2016 
yazından beri faliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Bununla birlikte, özellikle sosyal farkındalık 
yaratmayı hedeflediğimiz etkinliklerimizde, 
kendimizi yasal bir zemine oturtarak kurumlar 
ile daha hızlı ve sağlıklı etkileşim kurabilmek 
adına Ocak 2017’den beri Bisikletliler Derneği 
Bergama Temsilciliği olarak çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. 

Öncelikli amacımız bireyin ve çevrenin sağlığı 
için bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını 
sağlamak. Bisikletin sadece hobi veya spor 
amacı ile kullanılan bir araç olmadığını 
hatırlatmak. Araç sürücülerinin bisikletin de 
bir taşıt olduğunu ve aynı trafik kurallarına 
tabii olduğumuzu anlamalarını sağlamak. Tabii 
bisikleti çocuk oyuncağı gibi gören insanlar 
da var onların da bu düşünceden sıyrılmasını 
istiyoruz. Yetişkinler de bisiklet süremez mi? 
Belki de bisikletimiz bizi  çocukluğumuza 
götürüyordur.

Bergama ilçe merkezinde trafik oldukça 
yoğun ve bu nedenle özellikle iş ve okul çıkışı 
saatlerinde bisikletli ulaşım biraz riskli. İlçe 

merkezinde henüz bisiklet yolu yok. Bu sorunu 
aşabilmek için yaklaşık 19 km’lik bisiklet 
yolu planı hazırladık. Ocak 2019’da  Türkiye 
genelinde toplam 3 bin kilometrelik bisiklet 
yolu planı Bisikletliler Derneği tarafından 
oluşturularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
sunuldu.

Yurt içinden ve yurt dışından sayısız bisikletli 
turist ağırladık. Patagonya’dan, Tayvan’dan, 
Çin’den, İsviçre ya da İngiltere’den, dünyanın 
dört bir yanından bisikletli ile bağ kurduk.

İzmir, Manisa ve Balıkesir’den bisiklet grupları 
ile birlikte etkinlikler düzenledik. 

Bergama bölgesi oldukça rüzgarlıdır. Yıl 
içerisinde 30 km/s hızlarda rüzgarla sıkça 
karşılaşırız. Mesela Ayvalık’a bisikletiniz ile 
uçarak gidebilirsiniz ama dönüş biraz sancılı 
olur. Bergama hemen yanı başında bulunan 
Kozak sayesinde tabiat temalı bisiklet turları 
için harika rotalara sahiptir. Şubat-Mayıs 

dönemi gürül gürül akan su 
kaynakları ve yeşilin her tonunu 
Kozak’ta bulabilirsiniz. Ekim-Kasım 
döneminde ise sarı, kahverengi 
ve yeşilin eşsiz uyumunu 
görebilirsiniz.

Dikili ve Çandarlı’ya günübirlik 
turlar düzenliyoruz ve bazen kamp 
yapıyoruz. Bisiklet ve yüzme bir 
arada daha güzel ne olabilir ki. b

<<İÇİNDEKİLER
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Bisiklet sporunun dalları olan tepe inişi 
(downhill) ve dayanıklılık (enduro) sporunu 
yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Uludağ 
Downhill - Enduro Festivali’nin ikincisi, 4-5 
Mayıs tarihlerinde Bursa’da yapıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından 140 sporcunun 
katıldığı festivale ilginin geçen seneye 
göre daha fazla olduğu görüldü. Bu yılki 
yarışlarda parkur geçen seneye nazaran 
farklılık gösteriyordu. Downhill sporuna 
uygun parkurlarda yapılan yarışmada, doğru 
süreyi ölçmek için bu yıl ülkemizde böyle bir 
yarışma için ilk defa çip sistemi kullanıldı. 
4 Kadın yarışmacının da yarıştığı festivalde 

Uludağ Downhill Enduro Festivali 
2019 4-5 Mayıs’ta Bursa 
Uludağ’da gerçekleştirildi.

YOL AÇIN 
İNECEK 

VAR!

İzmir Team Bebeler ekibinden 4 genç sporcu 
kürsü gördü. Bu yıl ikincisini düzenledikleri 
festivali geleneksel hale getireceklerini belirten 
Gökmen Binici, downhill sporunun gelişmesi 
için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, 
emeği geçen herkese teşekkür etti. b
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