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PEDALLARKEN...

Havalar ısınıyor ve içiniz içinize sığmıyor 
biliyorum. Bir bisikletlinin rüzgarı 
ve yağmuru sevmediği doğrudur. 

Ama her şeye rağmen bu havalarda yapmış 
olduğunuz gezilerin de sizde bıraktığı farklı
hisler vardır. Baharda bisiklet sürmenin keyfi 
gerçekten bir başkadır. Bisikletli için baharı 
karşılamak demek ağaçların çiçeklendiğini 
görmek, doğadaki birbirinden farklı çiçeklerin
renklerinin göz kamaştırması ve binlerce 
farklı kokuyu hissetmek demektir. Şimdi, 
öyle bir bisikletli gün hayal et ki; sana tüm 
yaşanmışlıkları unutturan, her yeni saniyede
heyecan veren, içine derince nefes aldığında 
umutla doldurmayı başarabilsin. Bir sürü 
bahane arkasına saklanan ve o başlangıcı 
yapamayan sen; bugün artık senin için bir
başlangıç olsun! Bir gün doğarsın ve yeniden 
başlarsın. Ben her bisiklete bindiğimde bu hissi 
yeniden yaşıyorum. Senin için bu başlangıç 
bir bisiklet sahibi olarak olabilir. Şimdi sen
de gözlerini kapat ve üçe kadar say. Evet, 
evet başarabildin! Başaramadığını düşünen 
“sen”, lütfen asla pes etme. Her defasında 
yeniden dene! Başardığında seni bekleyen
öyle çok güzellikler var ki, bunu zamanla 
yaşadığında, her gün sonunda “keşke daha 
erken başlasaydım” diyebilirsin. Daha önce 
defalarca otomobille geçtiğin noktadan 
bisikletle geçtiğinde, oradan ilk kez geçiyormuş 
gibi hissediyorsan, işte şimdi senin için de yeni 
ve heyecan dolu bir hayat başlıyor demektir. 
Pedala her bastığında bu yeniden doğma
hissini yaşayacağın günler senin ve tüm 
sevdiklerin için olsun...

Mustafa Kemal Kara
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Bisiklet sizin hayatınızı 
değiştirebilir. Nasıl 
değiştirebilir diyorsunuz 

değil mi? Birazcık nasıl 
değiştirebileceğinden, birazcık 
da doğru bisiklet tercihinizin 
nasıl olması gerektiğinden 
bahsedeceğim. Çünkü bisikletin 
hayatınızı değiştirmesi için 
atmış olduğunuz adım, 
bisikletten soğumanıza neden 
olabilir.  
 
Bisikletle yapmış olduğunuz 
bir gezide, ilk dikkatinizi çeken 
şey ne olur biliyor musunuz? 
Aynı noktaya daha önce 
araçla gitmişsinizdir ve hızla 
geçtiğiniz yollarda o kadar 
çok şey kaçırmışsınızdır ki, ilk 
olarak bunu fark edersiniz. 
Araçla yapmış olduğunuz 

gezide, nefes alırken çiçek 
kokularını duyamazsınız. 
Rüzgarı hissedemezsiniz. 
Bisikletle sürüşünüzde, her 
şeyi dakika dakika doya 
doya yaşarsınız. Peki bu 
kadar mutlu edebilen şey 
beni nasıl soğutabilir ki, 
diye sorduğunuzu duyar gibi 
oluyorum. İşte bu noktada, 
bisiklet tercihinizin önemi 
devreye giriyor. Hadi şimdi 
size bir bisiklet seçelim. Ne 
dersiniz? 
Bisikletin her çeşidi ayrı 
güzel. Hayat bayram olsa da, 
hepsinden bir tane alsak.  
Seçim yaparken bisiklet 
türleriyle ilgili iyi bir fikir 
sahibi olmak için bilinmesi 
gereken şeyleri en özet halinde 
anlatmaya çalışacağım.  

ARTIK

ZAMANIGELDİ

Bisikletin her 
çeşidi ayrı güzel. 

Hayat bayram olsa  
da, hepsinden bir  

tane alsak.  
Seçim yaparken 

bisiklet türleriyle 
ilgili iyi bir fikir 

sahibi olmak için 
bilinmesi gereken 

şeyleri en özet 
halinde anlatmaya 

çalışacağım.  

2 Mustafa Kemal Kara
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türlerinden hafif ve daha çok 
performansa yönelik olan yol 
bisikletleri, acemisi olun ya 
da olmayın spor sürüşlerinde, 
işe gidip gelmede, etkinlik 
sürüşlerinde, asfalt üzeri 
tur ve yarış sürüşlerinde 
kullanıma uygun diyebiliriz.  
Bu noktada bisikletle beden 
uyumu da önemli. Çünkü 
size tam olarak uygun 
olmayan bir yol 

Dağ Bisikleti (MTB) 
 
En iyi olduğu yer: Dağlık 
alanlar, toprak veya taşlı yollar. 
(Lastik değişimiyle asfalt için de 
uygun). 
 
Darbe emici özelliklerle ve 
daha iyi fren sistemleriyle 
dizayn edilen dağ bisikletleri, 
toprak yollar, çamur, taş gibi 
arazi şartlarına uygundur 
diyebiliriz. Zorlu arazilerin 
üstesinden gelmek için yol 
bisikletlerinden daha düşük 
viteslerle donatılmışlardır ve 
daha yüksek fiyatlı modeller 
aynı zamanda daha hafif 

olma özelliğine de sahiptir. 
Dağ bisikletleri, çukurlara 
dayanıklılık sağlarken 
aynı zamanda rahat da 
olduklarından işe gidip 
gelmek için iyi bir seçim 
olabilir. Fakat, asfalt üzerinde, 
geleneksel dağ bisikletlerinin 
yol bisikletlerine oranla daha 
küçük tekerlek çapı (26 inç), 
yol bisikletlerinin 28 inçlik 
tekerlek çapına oranla daha 
az verimlidir. Bu nedenle, 
birçok dağ bisikleti için 
günümüzde 29 inç tekerlekler 
tasarlanmaktadır. Çünkü daha 
büyük tekerlekler ve lastikler 

yuvarlanma direncini 
azaltıyor ve engelleri 

daha kolay aşıyor.

 
Yarış (Yol) 
Bisikleti 
 

  En iyi olduğu 
yerler: Asfalt, 

şehir içi 
yollar. 
 

Diğer    
  bisiklet 

bisikleti hem pedal çevirme 
veriminizi düşürebilir hem de 
ergonomik olmayan yapısıyla 
vücudunuza zarar verebilir. Yol 
bisikletlerinde bazı modeller 
hız odaklı daha aerodinamik 
bir sürüş pozisyonu sağlarken 
diğer modeller daha dikey  
bir sürüş pozisyonu sağlar. 
Ayrıca yol bisikletlerinde 
günlük kullanıma bağlı  
olarak ızgaralar, ışıklandırma 
sistemleri ve çamurluklar 
bulunabilir. 
 
Gidon (bisiklet direksiyonu) 
tipine göre yol bisikletleri 
temelde ikiye ayrılıyor. 
 
Alta kıvrık gidonlar 
(drop bar)  
 
Hafiftirler ve 
aerodinamiktirler. 
Hız yapmak 

istiyorsanız veya bisikleti 
kullanırken enerjinizi daha 
etkili bir şekilde pedala 
aktarmak istiyorsanız en iyi 
seçim bu tip bir gidondur. 
Ayrıca düz gidonlardan  
daha fazla sürüş ve tutuş 
pozisyonuna olanak  
sağlıyorlar. 
 
Düz gidonlar 
 
Daha dik ve rahat bir sürüş 
pozisyonu sağlayarak yolu ve 
potansiyel tehlikeleri daha iyi 
görebilmenize yardımcı oluyor.  
Dik bir pozisyon aynı zamanda 
ellerinizdeki, bileklerinizdeki 

ve omuzlarınızdaki 
gerilmeyi 

de azaltıyor.  Fakat 
aerodinamiklik açısından ele 
alacak olursak düz gidonların 
bu özellikleri, alta kıvrık 
gidonların sağlayabildiği 
verimi düşürebiliyor. 
 
Tur Bisikletleri

En iyi olduğu yer: Uzun yol. 
 
Tur bisikleti, yeterince dirençli, 
konforlu ve ağırlık taşımaya 
elverişli olarak uzun yollar 
ve bisiklet turları için dizayn 
edilmiştir. Ayrıca uzun bir 
dingil mesafesi içeren yapısı 
ile sürüş konforu sağlamak 
ve pedal ile bagaj arasındaki 
çatışmaları önlemek için 
tasarlanmış özelliklere  
sahiptir. 
 
Bazen kişiler kendi tur 
bisikletlerini farklı bisiklet 
türlerinin özelliklerini ve 
malzemelerini karıştırarak 
yaratabiliyorlar ama 
markaların tur bisikleti  
olarak piyasaya sürdüğü 
modeller de vardır. Bu 
modeller elbette fiyat ve 
malzeme olarak farklılık 

Size tam olarak uygun
olmayan bir yol bisikleti hem

pedal çevirme veriminizi
düşürebilir hem de

ergonomik olmayan yapısıyla
vücudunuza zarar verebilir.
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gösteriyor. Bununla birlikte 
kadro materyali genel olarak 
çeliktir ve bu ona esneklik ve 
konfor katar. Tekerlekleri ise 
bisikletin yükleme kapasitesi 
ve aksesuarlar (mataralar, 
çantalar, çamurluklar...) ile 
doğru orantılı olarak ağırdır. 
Tur bisikletlerinin uzun yola 
uygun, rahat sele ve gidonları 
vardır. 
 
Hibrid (Melez) Bisikletler 
 
En uygun kullanım alanı: 
Asfalt veya çakıllı, toprak 
yollar. 
 
Bu gezi bisikletleri ne yardan, 
ne de serden vazge-
çebilenler 
için. Genel 
olarak dağ 
bisikleti ve 
yarış bisikleti 
kırmasıdır, 
bazen üzerine 
tur bisikletinden 
bazı donanımlar 
da eklenir. Haliyle 
istediğiniz gibi iki 
yada üç bisikleti 
karıştırabildiğiniz 
için standart bir 
melez bisiklet yok. 
Ancak kafanızda biraz 
fikir oluşması için 
en yaygın görülenlen 
tur bisikletinin 
anatomisinden bahsedeceğiz. 
 
Genel olarak dağ bisikletinin 
daha dik pozisyonda 
otumaya elverişli olduğu 
için daha konforlu bulunan 
düz gidonları ile yol 
bisikletinin daha akıcı ve hızlı 

pedallamaya 
yarayan ve daha 

hafif olan ince tekerinin bir 
araya gelmiş halidir. Hibrid 
bisiklet, belli bir yol şartı 
için ideal olmaktan ziyade, 
rahatlık ve kullanım kolaylığı 
hedeflenerek tasarlanmıştır. 
Bu durum kimisini memnun 
ederken, kimisini etmez. Şöyle 
örnekleyebiliriz: Çöl gibi hem 

çok sıcak, hem de çok soğuk 
olan bir yere, aslında ideali 
sıcak havada terlik, soğuk 
havada bot giymektir. Ama 
ikisini hava şartı için ideal 
olmamakla birlikte, ikisininde 
de sizi idare edebilecek bir 
çözüme gidip spor ayakkabı 
götürebilirsiniz. Sıcak havada 
biraz terleyebilirsiniz, soğuk 
havada biraz üşüyebilirsiniz 
ama sizi hem bot, hem terlik 
taşımaktan kurtarır.  
 
Melez bisikletin birçok alt tipi 
mevcuttur. Bunlardan ikisi 

olan şehir bisikleti 
ve 
konfor bisikletini 
aşağında 
inceleyeceğiz. 
 
Şehir 
Bisikletleri 
 
En iyi olduğu 
yerler: Asfalt 
ve az çakıllı 
yollar. 
 
İşe gidip 
gelme 
gibi 
sadece 

şehir içi 
kullanıma uygun olarak 

tasarlanmış olan şehir 
bisikleti, dayanıklı kadrolar ve 
sağlam tekerleklere sahiptir.  
Motorlu taşıtları daha iyi 
görmenize ve onlar tarafından 
görülmenize olanak sağlayan 
dik bir sürüş pozisyonu 
sağlarlar. 
 
Tekerleri genelde 28 inçtir. 
Şehir hayatında cam kırıkları 

gibi tehlike teşkil eden 
yol koşullarına karşı daha 
dayanıklı olması için konforlu 
sürüşe göre geniş ve zırhlı 
patlamaya dayanıklı lastikleri 
vardır. Sürüş pozisyonunu 
ve teker yapısını dağ 
bisikletinden alır. Genellikle 
krom ya da alimunyum olan 
gövdesi de tümseklerden 
hoplamalara, derin çukurlara 
girmelere dayanıklı olacak 
şekilde tasarlanmıştır. 
 
Birçok modelde işe gidip 
gelirken faydalı olabilen 
mataralık, ızgaralar, 
ışıklandırma sistemleri veya 
çamurluklar da bulunur. 

Konfor Bisikleti 
 
Konfor bisikletleri isminden 
de anlaşılacağı gibi konfor 
sunmak üzere tasarlanmıştır. 
Diğer şehir içi kullanıma 
uygun bisikletlerden daha 
konforlu olmasını 3 faktöre 
borçludur: 
 
1. Lastikleri daha az tırtıklı 
olduğundan daha az efor 
harcar. 
2. Seleler daha rahattır. 
Birçok çeşidinin ekstra konfor 
ve darbe emilimi sağlayan 
süspansiyonlu sele seçeneği 
de bulunur. 
3. Oturma pozisyonu gidon 

(direksiyon) yükseltilerek 
daha dik ve konforlu bir hale 
getirilmiştir. 
 
Klasik bir pazar gezisi ya da 
aile etkinlikleri için konfor 
bisikletleri en iyi seçimdir 
diyebiliriz. 
 
Kadın Bisikletleri 
 
Kadınlar için özel bisiklet 
tasarlama ihtiyacı, ilk olarak, 
kadronun üst tüpünün 
etekle binmeyi engellemesi 
sebebiyle çıkmış. Şimdiyse, 
amaç kadın ergonisine daha 
uygun tasarımlar üretmek. 
Yol, dağ, konfor veya melez 

Şehir içi kullanıma
uygun olarak

tasarlanmış olan şehir
bisikleti, dayanıklı
kadrolar ve sağlam

tekerleklere sahiptir.
Motorlu taşıtları daha
iyi görmenize ve onlar
tarafından görülmenize

olanak sağlayan dik
bir sürüş pozisyonu

sağlarlar.
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bisikletlerden herhangi biri 
olabilen bu bisikletler, tipik 
bir kadın vücut orantısına 
daha uygun tasarlanmış olan 
kadrolar, gidonlar ve seleler 
ile öne çıkıyor.  Örneğin, 
kadın bisikletlerinde üst 
tüp kadro uzunlukları erkek 
bisikletlerinden genel olarak 
yaklaşık 1-3 cm daha kısa, 
dolayısıyla seleden gidona 
erişime daha uygun yapılır.  
Bu bisikletler aynı zamanda 
kadınların ellerine daha iyi 
oturan daha kolay erişimli 
vites değiştiricilere de sahiptir.

Katlanır bisikletler

Bu katlanan bisikletin bonibon 
gibi durduğuna bakmayın. Çok 
gelişmiş modelleri var.
Vites sistemi bir yol ya da 
dağ bisikleti kadar etkili 
olmasa da, sizi  boylarından 
büyük performanslarıyla 
şaşırtacaklardır.

Bu bisikletler katlanabiliyor 
ve bir çanta ya da 
araba bagajına 
yerleştirilebiliyorlar. 
Bu da bu bisikletleri 
evde veya iş 
yerinde kısıtlı 
depolama alanı 
olan kişiler 
için elverişli 
hale getiriyor. 
Hafifler, fakat 
buna rağmen 
dayanıklılar 
ve pratik 
bir şekilde 
katlanabiliyorlar. 
Katlanabilir 
bisikletler aynı 

zamanda kendi bisikletleriyle 
seyahat etmek isteyenler için 
de iyi bir seçenek.

Elektrikli bisikletler

Bu bisikletler yokuşları 
daha kolay tırmanmanıza 
yardım eden veya işe gidip 
gelişinizi daha az yorucu hale 
getiren aküyle çalışan bir 
motora sahiptir. Bisikletteki 
algılayıcılar, pedallar üzerine 
ne kadar güç uyguladığınızı 
gözlemleyip akü gücünü buna 
uygun olarak ayarlayabiliyor.

Tandem Bisikletler

Bu bisikletler iki kişinin (ender 
olarak üç kişinin) aynı anda 
senkronize bir şekilde bisiklet 
kullanması için tasarlanmıştır.

Bisikletli koşu yarışı 
(Cyclocross) bisikletleri

İlk olarak, yol bisikleti 
yarışçılarının sezonun bitince, 
kötü hava şartlarından da 
yapabileceği bir aktivite olarak 
çıkan, fakat uyum yeteneği 
sayesinde hızla popülerleşerek 
branşlaşan bir bisiklet türü 
ve aynı zamanda da yarışıdır. 
Asfaltın efendisi olan yol 
(yarış) bisikletinin, toprak yol 
ve çim dâhil olmak üzere 
çeşitli off-raod alanlarda 
da sürmeye uygun haline 
getirilmişidir. 

Cyclocross, hafifliği, hızı ve 
atak olmasıyla yol bisikletine 
benzese de, arazi tutuşu ve 
dayanıklılığı dağ bisikletine 
benzer. Arazi şartlarına 
uyumlu hale getirmek için 
lastikleri ve frenlerinde 
adaptasyonlar yapılmıştır. 
Arazi tutuşu, dişli ve kalın 
tekerlerle geliştirilmiştir. 

Çamur aralara 
dolarak 

bisikletlerden herhangi biri 
olabilen bu bisikletler, tipik 
bir kadın vücut orantısına 
daha uygun tasarlanmış olan 
kadrolar, gidonlar ve seleler 
ile öne çıkıyor.  Örneğin, 
kadın bisikletlerinde üst 
tüp kadro uzunlukları erkek 
bisikletlerinden genel olarak 
yaklaşık 1-3 cm daha kısa, 
dolayısıyla seleden gidona 
erişime daha uygun yapılır.  
Bu bisikletler aynı zamanda 
kadınların ellerine daha iyi 
oturan daha kolay erişimli 
vites değiştiricilere de sahiptir.
 
Katlanır bisikletler 
 
Bu katlanan bisikletin bonibon 
gibi durduğuna bakmayın. Çok 
gelişmiş modelleri var. 
Vites sistemi bir yol ya da 
dağ bisikleti kadar etkili 
olmasa da, sizi  boylarından 
büyük performanslarıyla 
şaşırtacaklardır. 
 
Bu bisikletler katlanabiliyor 
ve bir çanta ya da 
araba bagajına 
yerleştirilebiliyorlar. 
Bu da bu bisikletleri 
evde veya iş 
yerinde kısıtlı 
depolama alanı 
olan kişiler 
için elverişli 
hale getiriyor. 
Hafifler, fakat 
buna rağmen 
dayanıklılar 
ve pratik 
bir şekilde 
katlanabiliyorlar. 
Katlanabilir 
bisikletler aynı 

zamanda kendi bisikletleriyle 
seyahat etmek isteyenler için 
de iyi bir seçenek. 
 
Elektrikli bisikletler 
 
Bu bisikletler yokuşları 
daha kolay tırmanmanıza 
yardım eden veya işe gidip 
gelişinizi daha az yorucu hale 
getiren aküyle çalışan bir 
motora sahiptir. Bisikletteki 
algılayıcılar, pedallar üzerine 
ne kadar güç uyguladığınızı 
gözlemleyip akü gücünü buna 
uygun olarak ayarlayabiliyor. 
 
Tandem Bisikletler 
 
Bu bisikletler iki kişinin (ender 
olarak üç kişinin) aynı anda 
senkronize bir şekilde bisiklet 
kullanması için tasarlanmıştır. 

Bisikletli koşu yarışı 
(Cyclocross) bisikletleri 
 
İlk olarak, yol bisikleti 
yarışçılarının sezonun bitince, 
kötü hava şartlarından da 
yapabileceği bir aktivite olarak 
çıkan, fakat uyum yeteneği 
sayesinde hızla popülerleşerek 
branşlaşan bir bisiklet türü 
ve aynı zamanda da yarışıdır. 
Asfaltın efendisi olan yol 
(yarış) bisikletinin, toprak yol 
ve çim dâhil olmak üzere 
çeşitli off-raod alanlarda 
da sürmeye uygun haline 
getirilmişidir.  
 
Cyclocross, hafifliği, hızı ve 
atak olmasıyla yol bisikletine 
benzese de, arazi tutuşu ve 
dayanıklılığı dağ bisikletine 
benzer. Arazi şartlarına 
uyumlu hale getirmek için 
lastikleri ve frenlerinde 
adaptasyonlar yapılmıştır. 
Arazi tutuşu, dişli ve kalın 
tekerlerle geliştirilmiştir.   
                 Çamur aralara                        
                             dolarak 



frenleri tıkadığından, frenler 
çamurlu ortamlarda daha 
iyi performans gösteren 
cantilever sistemlerle 
iyileştirilmiştir. Cantilever 
frende tekerleklerde toplanan 
çamur iki fren kolu arasından 
geçer ve freni tıkamaz. 
Tekerlerde de daha az tel 
kullanılarak daha az çamur 
tutması sağlanmıştır. Bisikletli 
koşu olarak anılmasının 
sebebi,  
yarışçıların zaman zaman 
bisikletleri omuzlarına alarak 
koşmasıdır. Dolayısı ile hafif 
bir bisiklettir. 
 
İlk başta kulağa yarışçıların 

tercih edeceği bir bisiklet 
gibi gelse de, çok yönlülüğü 
sebebiyle, şehir hayatında 
da popülerleşmekte. Ayrıca 
gidonun yüksek olması da 
hem rahatlık, hem kontrol 
adına da bir bonustur. 
 
Triatlon Bisikletleri 
 
Triatlon bisikletleri, triatlon 
koşuları için optimize 
edilmiştir. Aerodinamik 
ve konfor özellikleri 
geliştirilirken, koşu için daha 
uygun hale getirilmiştir. 
 
Yol bisikletine benzeyen 
triatlon bisikletlerinin 

göze çarpan en bariz farkı 
gidondaki boynuzların öne 
doğru uzamasıdır. Klasik 
yol bisikletinde aşağıya 
doğru kıvrılan gidonlarda 
vücudunuzu taşımak için kas 
gücü kullanırsınız. Triatlon 
bisikletlerindeki öne doğru 
uzayan boynuzlara ise 
yaslanarak iskeletinizden 
destek almanıza sayesinde 
harcadığınız eforunuz azalır. 
Bu, bisikletten indikten 
sonra koşu için büyük fark 
yaratır çünkü sırt kasları yol 
bisikletinde kasılırken, triatlon 
bisikletinde destek almıştır. 
Aynı zamanda bu pozisyonda 
gitmek yol bisikletine nazaran 

rüzgarı 
daha etkili 
yarmayı da 
sağlar. 
Bisikletin 
gidonu 
da bu sürüş 
pozisyonunu 
daha 

konforlu hale getirecek 
şekilde adapte edilmiştir. 
Yani sele tüpünün yer ile 
yaptığı açı yol bisikletinde 
73 derecedir. Bu açı triatlon 
bisikletinde dikleştirilerek 
78 dereceye çekilmiştir. Bu 
pedal yukarıdayken gövde ve 
bacak arasındaki mesafenin 
rahatlamasını sağlamıştır. 
Triatlon bisikletleri çok 
disiplinli spor etkinliklerine 
katılmak isteyen kişiler için 
idealdir. 
 
BMX 
 
Ebatları               çocuk 

bisikletlerini andıran BMX 
bisikletler, yol yapmak için 
ideal bisikletler değildir. Ufak 
tekerleri olması sebebiyle, 
pedala verilen gücü mesafe 
katetmeye kullanmakta pek 
verimli değildir. 
 
1970’lerde Kaliforniya’da 
motorkros hayranı çocukların 
çamurda oynarken geliştirdiği, 
2008’de Olimpik bir spor 
haline gelen bir bisiklet 
branşıdır. BMX’in yarış 
ve freestyle olmak üzere 
iki ana disiplini vardır. 
Yarış disiplininde, amaç 
en hızlı şekilde parkuru 
tamamlamaktır. Parkur, sık 
tepecikli toprak bir yoldan 
oluşur. 
Freestyle tarzı bir ekstrem 
spordur. Yerde ve havada 

Cyclocross,
hafifliği, hızı ve
atak olmasıyla
yol bisikletine

benzese de,
arazi tutuşu ve

dayanıklılığı dağ
bisikletine benzer.
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bisiklet ile akrobatik hareketler 
yapılır. 
 Ağırlık ve Malzemelerine 
Göre Bisikletler 
 
Bisikletlerin ağırlıklarının 
üretiminde kullanılan materyale 
ve donanım özelliklerine göre 
değiştiğini biliyor muydunuz? 

Eğer bu işte yeni iseniz, dağ 
türü için 13-14 kg, yol-yarış için 
9-11 kg, şehir için de maksimum 
16-17 kg olmasına dikkat 
etmelisiniz. 
 
Çelik veya chromoly(krom 
molibden alaşımı) bisikletler 15 
kilogramı bulabilir hatta 

geçebilir. Alüminyum kadrolu 
bisikletlerin 10-14 kg arasında 
olması beklenir. Özel alaşım 
ve karbon kadrolu bisikletlerin 
ağırlığı 6-7 kilograma kadar 
düşebilir. 
 
Bisiklet ne kadar hafif olursa o 
kadar zevk alıyoruz, bisiklet o 

kadar kolay gidiyor  ve o kadar 
fazla binebiliyoruz, manevra 
kabiliyetimiz artıyor, yokuşları 
çıkmak daha kolay hale geliyor. 
 
Bisikletin ağırlığını azaltmak 
profesyonellerin, performans 
sürücülerinin ve yarışlara 
katılan sporcuların en önemli 
hedefidir. Dahası amatör ve 

hobi kullanıcılarının da en çok 
kaynak harcadıkları alandır. 
Bu ilginin doğal bir sonucu 
olarak bisiklet üreticilerinin ve 
bisiklet teknolojisinin de ilk 
amaçlarından birini oluşturur 
bisikleti hafifletmek. 
 
Bununla birlikte amatörler ve 
hobi kullanıcılarının ilgilerinin 
tersine bisikleti hafifletmek çok 
da önemli değildir.  
 
Genellikle bu kişilerin ideal 
kilolarına göre fazlalıkları 
10 kilogramı bulur ki; bu 
zaten neredeyse bir bisikletin 
ağırlığına karşılık gelir. 
Bu yüzden öncelikle fazla 
kilolarından kurtulmak etkili 
bir seçenek olabilir. Kilo fazlası 
olan bisikletçilerin kilo vermesi, 
bisikletin kilosunu azaltmaktan 
daha kolay, işlevsel ve çok daha 
ekonomiktir. 
 
Hafiflik neden önemli? 
 
Belki bir çoğumuz, benim 5-10 
kilo fazlam var, bisikletim 1-2 
kilo hafif olmasının ne önemi 
olabilir diyecektir. Ancak pratiğe 
geldiğinde olayın boyutu 
oldukça değişmektedir. 12 kg 
olan bir mtb ile 10 kg olanbir 
mtb arasında çok önemlioranda 
sürüş kalitesi farkı bulunur.  
 
Hafif bisikletler sürüş esnasında 
ağır olana göre daha hızlı tepki 
verecek, yokuşlarda sizi çok 
rahatlatacaktır. Genel olarak 
bisiklet hafifledikçe bisikletten 
aldığınız zevk ve performans da 
artacaktır. 
 
Bisiklette hafifliğin önemini 
anlatmak için şöyle bir örnek 

verebiliriz; hemen hepimiz 
3-5 kg bir ağırlığı uzun süre 
elimizde, sırtımızda rahatlıkla 
taşıyabiliriz. Ancak bu 3-5 kg 
ağırlığı ayaklarımıza bağlayıp 
birde öyle yürüdüğümüzü 
düşünün... Bu takdirde bu 
ağırlık her adımımızda sağa sola 
sallanacak, elimizde taşımamıza 
göre bizi 3-5 misli daha fazla 
yoracak ve kısa sürede yorgun 
düşürecektir. Bisiklette de aynı 
şey geçerlidir. Vücudumuzda 
taşıdığımız ağırlığa göre 
bisiklette olan ağırlık bizi çok 
daha fazla yoracaktır. 
 
Ayrıca örnek olarak vermemiz 
gerekirse bisikleti hafifletme 
meraklıları bisikletlerini 50-100 
gr bile hafifletmek için bile 
büyük bedeller ödemeyi göze 
almaktadırlar. Bu da bisiklette 
hafifliğin önemini gösterenbir 
örnektir. 

Hafif bisikletler seçmenizde 
her zaman fayda vardır. Ama 
genelde hafif bisikletler fiyat 
olarak daha yüksek olur. Çünkü 
daha özel malzemelerden 
yapılırlar (Karbon, titanyum, 
scandium, özel alaşımlar vs.), bu 
da bisikleti hafif kılar. Genelde 
profesyonel bisikletlerin 
ağırlıkları 7-12 Kg arasında 
değişir.  

««« 

Seni hangisi yansıtıyor? Haydi 
artık zamanı geldi ve tercihini 
yap. Senin için keşfedilmemiş o 
kadar çok yer var ki... Hayatının 
değiştiğini görecek, hissedecek 
ve yaşayacaksın. Bisikletli 
hayatın keyfini çıkar... 
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Bisiklet merak uyandırcı bir araçtır. 
Yolcusu aynı zamanda motorudur.
John Howard

µTanju Taşçılar



1924 Olimpiyatları’ndan alınan
ders ile Türkiye’de bisiklet
sporunun dünya standartlarına
uygun hale gelmesi için kolları
sıvayan Cavit Cav, 1924 yılında
ilk kez resmi İstanbul ve Türkiye
bisiklet Şampiyonalarına
katılır. Bu yarışmalarda
birinci olduğu gibi, “sürat” ve
“dayanıklılık” olmak üzere iki ayrı
kategoride düzenlenen Türkiye
Şampiyonası’nda da birinci olarak

kendini bir kere daha ispatlar.
Bu başarılarını 1933’e dek
sürdürecektir Cavit Cav.
1925 yılından itibaren ilk
kez İstanbul-Konya arasında
düzenlenen daha sonra
diğer illerin de dahil edildiği
maraton yarışlarına da katılarak
yarışmaları birinci olarak bitirir.
Bu yarışmanın adı daha sonra
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet
Koşusu olacaktır. 1927 yılında
ise Bulgaristan ile yapılan
ikili müsabakalarda ilk kez
milli formayı giyerek balkan
birinciliğini kazanır.
1928 yılına gelindiğinde,
Amsterdam Olimpiyat oyunları’na
da katılarak bir kere daha
olimpiyat oyunlarında milli
formayı giymeye hak kazanır.
Bu sefer milli takımda yine
bisikletçi olan kardeşi Galip
Cav da bulunmaktadır. Cavit
Cav, 1000 metre yarışını 16.
olarak tamamlar. 4.000 metre
takım yarışında ise Cavit Cav’ın 

İlk yerli bisiklet
olan CAV marka
bisikletlerin
üretimi ar tık
memlekette resmi
olarak başlamıştır.
Bu ani atılım ile
CAV Bisikletleri
Avrupa’nın önemli
imalatçıları ile
boy ölçüşebilecek
nitelikte bir marka
olma yolundadır.

Selanik doğumlu olan Cavit
Cav Türkiye’de sporun,
tıbbın hatta Türk sanayisinin

öncü isimlerinden bir tanesidir.
Maydanoz tarlalarından topladığı
maydanozları satarak biriktirdiği
parayla bisiklet ile tanışır Cavit
Cav. Bit pazarından ikinci el
İtalyan malı bir bisikleti satın
alarak İstanbul’da surların altında
hem bisiklete biner hem de
bisikletini kiralamaya başlar.
Uzunca bir müddet bisikletini
kiralayarak kazandığı paraları
biriktirmektedir. Kiraladığı
ekmek teknesinin kırılması
ile bisiklet tamirciliği ile de
tanışmıştır. İlerleyen dönemlerde
4 bisiklet daha satın alarak
bisiklet kiralama işine devam
eder. Artık biraz daha büyük
düşünmenin vakti gelmiştir. Bir
müddet daha bisiklet kiraladıktan
sonra açtığı bir bisiklet tamirci
dükkanıyla ticarete de resmi
olarak adımını atar. Okuduğu
dönemde, Taksim’de Topçu Kışlası
bahçesinde bisiklet yarışmalarını
izlerken olimpiyat seçmelerinin
yapıldığını duyar. Ani bir karar ile
seçmelere katılır ve birinci olur.
1924 yılında Paris’te düzenlenen
1924 Yaz Olimpiyatları’nda
ilk milli formayı giymek için
yola çıkar. Bisikletin yarış
komitesi tarafından verileceğini
sanan acemi bisikletçi, Paris’e
ulaştığında maalesef bisikleti
olmadığı için yarışlara
katılamayarak büyük bir hüsran
ile geri döner.

MAYDANOZ
TARLASINDAN

OLİMPİYATLARA
BİT PAZARINDAN

İKİNCİ EL BİSİKLET
İLE BAŞLAYIP

OLİMPİYATLARA
UZANAN BİR HAYAT

İLK TÜRK BİSİKLETÇİ CAVİT CAV
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da bulunduğu Türkiye, ikili
eşleşmedeki rakibi İngiltere’ye
geçilerek finali koşma şansını
kaçırarak yarışmayı 9. sırada
tamamlayacaktır. 1933 yılına
geldiğimizde Cavit Cav
atölyesinin ismini CAV BİSİKLET
FABRİKASI olarak değiştirip
bütün birikimini bu fabrikaya
yatırmıştır. İlk yerli bisiklet olan
CAV marka bisikletlerin üretimi
artık memlekette resmi olarak
başlamıştır. Bu ani atılım ile CAV
Bisikletleri Avrupa’nın önemli

imalatçıları ile boy ölçüşebilecek
nitelikte bir marka olma
yolundadır.
Hayatını ilklere adayan Cavit
Cav’a; Kazım Karabekir Paşa,
ikizleri dünyaya geldiğinde, “Şu
çocuklar için bebek arabası var
mı? Bu arabaları hep ithal mi
edeceğiz? ” diye sorar. Ardından
Cavit Cav yerli bebek arabasını da
üreterek bir ilke daha imza atar.
Ankara’da o dönem engelli bir
çocuğun yardıma ihtiyacı vardır
ve Cavit Cav ilk yerli tekerlekli

sandalyeyi üreterek hayatını
adadığı ilklere bir yenisini daha
ekler.
 
Böylece Türkiye’de artık tekerlekli
sandalye de üretilmektedir.
İlerleyen yıllarda İşleri daha da
büyütecektir. Ancak 1960’larda
ekonominin bozulması
nedeniyle tefeciden para alır
ve fabrikası iflasın eşiğine
gelir. Buna rağmen Cavit Cav
bütün mal varlığını satarak
şirketini iflastan kurtarır. Ancak 

60’lı yıllarda dönemin devlet
politikası olan “tüketiciyi yerli
malından soğutma” çalışmalarına
direnemeyerek fabrikasını
kapatmak zorunda kalır. Daha
sonra rahatsızlanan Cav, 1982
yılında Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne yatırılır. Günlük
rutinine devam ederken
gazeteden Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğrencilerinin
eğitimlerini sürdürebilmek ve
geliştirebilmek için kadavra
bulamadıkları haberini okur.

Hayatının son deminde hasta
yatağından vasiyetini şu şekilde
yazacaktır “Ben Cavit Cav,
olimpiyatlara katılan milli atlet,
Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük
sanayicilerinden, buradayım ve
biliyorum çok ömrüm kalmadı.
Bu yataktan kalkamayacağım.
Bedenimi bu ülkenin bilimi
aydınlansın diye, gençler öğrensin
diye kadavra olarak bağışlıyorum.”
der. Ayrıca bu da Türkiye’nin ilk
kadavra bağışıdır. Dönemin
Türkiye’si düşünüldüğünde ne

kadar canla başla çalışıp bir şeyi
yoktan var etmenin gerçek resmi
olan Cavit Cav’ın ibret alınacak
hikayesi düşünüldüğü zaman
hüzünlü bir tablo ortaya çıkıyor.
Sıfırı bir yapmak çok zordur.
Ancak bir kez sıfırı bir
yaptığımız zaman o birken iki,
ikiyken dört olacaktır. Bugün
Türkiye’de bisiklet adına
yapılan her ne var ise bunun
içinde kesinlikle Cavit Cav’ın
tuzu bulunmaktadır. Kendisini
rahmetle anıyoruz.

Cavit Cav’ın 1961’de kurduğu bisiklet fabrikasının 

açılış törenindeki konuşmasından; 

“Tophane sanat okulu atölye hocalığı için açılan 

imtihanlara katıldım. Bu imtihanı başarıyla geçerek 

ondokuz yaşında öğretmen kadrosuna girdim. Bugün 

memleketimizin en büyük fabrikalarında umum 

müdürü olarak çalışan yüksek mühendis talebelerim 

mevcuttur. Bu çalışmalarım devam ederken, her sene 

Türkiye bisiklet şampiyonluklarını kazanarak bu sporun 

1933 senesine kadar geçilmez ve yenilmez tek adamı 

unvanını bırakmadım. 1928 Amsterdam Olimpiyatları’na 

gitmeden evvel, o zamanın bisiklet federasyonu reisi 

muvaffak Menemencioğlu’nun delaletiyle Paris’te bisiklet 

fabrikalarında çalışarak idmanlarımızı da gene Paris’te 

yaparak, olimpiyatlara Paris’ten iştirak ettim. Maalesef 

Amsterdam Olimpiyatlarında bir derece alamadık. 

Paris’teki çalışmalarımız bisiklet mevzusundaki bilgimi 

arttırdı ve bu işin imalciliği hevesine de kapılarak çocuk 

bisikletleri yapmaya başladım. İstanbul’daki mağazamı, 

1933 yılında Ankara’ya naklederek aynı mevzu 

üzerinde çalışmaya devam ettim. 1934 yılında dünyaya 

gelen kızıma çocuk arabası bulamamıştım. Kızımın 

ihtiyacından aldığım ilhamla çocuk arabası mevzusunu 

ele aldım. 1940’a kadar Ankara’da çocuk arabası 

yapmaya çalıştım. İmal etmenin Ankara’da inkişaf 

edemeyeceğini düşünerek tekrar İstanbul’a döndüm. 

1941 senesinden bugüne kadar bu işlerimi yavaş yavaş 

ilerleterek çocuk arabası ve çocuk bisikleti mevzusunda 

Türkiye’mizin ihtiyacını karşılamaya gayret ettim.” 
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Bisan lansman
toplantısında sizin için
Bisan Yönetim Kurulu

Başkanı Ali Orçun
Bal ile söyleşi yaptık.
Mustafa Kemal Kara

sordu, Bisan yanıtladı.
Ali Orçun Bal; “Avrupa’da

en bilinir markalardan
biri olmak hedefiyle
hareket ediyoruz. Bu
amaç doğrultusunda

hedeflerimizi
yavaş yavaş

gerçekleştireceğimizi
düşünüyorum.”

<<İÇİNDEKİLER

EFSANE
GERİ DÖNDÜ
 Benim çocukluğumun
bisikleti Bisan, on yaşımda
bana bir karne hediyesi olarak
gelmişti. Uzun yıllar sonra
tekrar Bisan’ı görmek beni
ayrıca mutlu etti. Bisan’ın
uyanış hikayesi nasıl başladı?
Kısaca bize özetler misiniz?

Yaklaşık 16 ay önce biz
bünyemize dahil ettik Bisan’ı.
Gerçekten söylediğiniz gibi

bizlerde de çok güçlü bir
manevi duygu oluşturdu.
Açıkçası, Bisan’ın yok
olup gitmesine müsaade
edemezdik. Tabii ki, tacari bir
yatırımdı ama işin manevi
yönü de fazlaydı. Dolayısıyla
toplantıda da bahsettiğim
gibi, Bisan’ın çalışanlarının
“birileri gelip bir gün Bisan’ı
satın alacak ve Bisan’ın
makinelerinin burada olması

gerektiğini” öngörerek
satılmalarına engel olması,
kaçırması, ana kartını sökmesi
bizi inanılmaz derecede
etkiledi. Biz orada donduk
kaldık açıkçası. Bizi motive
eden duygu işte bu duyguydu.
Böyle başladı hikaye.

 Evet gerçekten harika. Neler
öngörüyorsunuz?

Biz aslında bir yıldır
gerçekleştidiğimiz bu bayi
toplantısı için hazırlık
yapıyorduk. Yani çok yeni
bir hazırlığın eseri değil bu.
Çok emek var. Ekibin ciddi
emekleri var. Sektörde Bisan’ın
eski ve yeni bayileri bizden
bir beklenti içerisindelerdi.
Toplantı sonrası o beklentiyi
karşıladığımızı düşünüyorum.
Önümüzdeki sezon için,

tüketicilere de bayilerimizin
bisikletilerimizi

beğendirmesini
umuyoruz. Yine
söylüyorum, biz
günü kurtarma
derdinde değiliz.
Orta ve uzun
vadeli planlarımız
var. Toplantıda

bahsettiğim gibi,
Türkiye’nin yine

en büyük markası
ve Avrupa’da en bilinir

markalardan biri olmak
hedefiyle hareket ediyoruz.
Bu amaç doğrultusunda
hedeflerimizi yavaş yavaş
gerçekleştireceğimizi
düşünüyorum.

 Dünya üzerinde zaten
kendini ispat etmiş çok marka
var. Yine Türkiye’de üretim
yapan firmalar da var. Bisan’ı
nerede görüyorsunuz?

Ben sektörün gelişiminin
tüm üreticilere faydalı
olacağını düşünüyorum. Bu
yüzden tüm üreticilerin bu
bilinçte olması gerektiğini
düşünüyorum. Elbette
rekabet olacaktır. Ama temel
prensip, bence, üreticilerin
sektörün gelişimine katkı
sağlamaları olmalıdır. Bisan
Türkiye’de marka değeri
olarak, yaptırdığımız anket
çalışmasında da ortaya çıktığı
gibi, Bianchi ile birlikte en
tanınmış marka şu anda.
Dolayısıyla marka bilinirliği
açısından bir sıkıntımız yok.
Ama hacim açısından tekrar
eski günlerine getirebilmek
için bütün enerjimizi
sarfetmeyi planlıyoruz.

 Sosyal sorumluluk
projelerinin de 2019 yılında
olacağını düşünüyorum. Bisan’ın
bu anlamda planladığı bir
organizasyon var mı? Ya da
bizim bünyemizde olabilecek
festivaller ya da başka sosyal
sorumluluk projeleri için Bisan
bize katkı sağlar mı?

Tabii ki. Bir kere buna
çok önem veriyoruz. Hem 
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sosyal sorumluluk bilinci
açısından, hem de marka
bilinirliği açısından olmazsa
olmazımızdır. Bu konuyla
ilgili olarak 2019 yılı için bir
bütçe planlaması da yaptık.
Bizim projelendirdiğimiz
bazı etkinlikler var. Bir de
sene içerisinde, sivil toplum
örgütlerinden, derneklerden,
bisiklet severlerden talep
gelmesi halinde destek
olacağımız etkinlikler
mutlaka olacaktır. Kendi
projelendirdiğimiz iki ön
etkinlikten size kısaca
bahsedeyim. Bir tanesi,
bisiklet yolu olan il, ilçe
ve üniversitelerde bisiklet
kullanımının arttırılması
ve bisiklet kullanıcılarının
trafikteki risklerinin
azaltılması için Bisan güvenli
sürüş eğitimi seminerlerinin
tüm üniversitelerde
verileceğidir. Bu hem
bisiklet kullanıcılarının
trafikteki risklerden
korunması açısından bilincini
yükseltecektir, hem de o

yaştaki vatandaşlarımızın,
arkadaşlarımızın marka
bilinirliğini arttırmayı
hedeflemektedir. Bunun
dışında, yine üniversitelerle
birlikte, bisiklet yolu olan
yerlerde de yerel yönetimlerle
görüşmelerimiz devam
ediyor. Onlarla birlikte
etkinlikler yapacağız. Bu
konudaki projelendirme
süreci daha devam ediyor.
Yerel yönetimlerde,
malum, bürokrasi biraz
ağır işliyor. Ama bunları da
gerçekleştireceğiz. Bunun
dışında, sizler gibi, bu işe
gönül vermiş bisikletlilerle
de her platformda olmayı
istiyoruz.

 Teşekkür ederiz. Bizi
takip eden arkadaşlar merak
ediyorlardır. Bisiklet kullanıyor
musunuz?

Evet bisiklet kullanıyorum.
Bisan trekking modeli
bisikletim var.

 Bir günde en fazla kaç
kilometre yaptınız?

40 kilometreye kadar çıktım.
Amatör bile sayılmam ama
40 kilometre kadarlık bir
kondüsyonumuz var. Tabii
ki, bunu arttırmak bisiklet
kullanımıyla da alakalı. Şimdi
bu lansmanımızdan sonra
biraz daha vaktimiz kalacak
ve bu kilometreyi daha da
arttıracağız.

 Ürün gamınız içersinde e-bike
da var. Hiç e-bike test ettiniz mi?

Ettim. Daha önce başka
e-bike da test etmiştim,
bizim yaptığımız e-bike’ı
da test etme fırsatım oldu.
Aslında keyifli. Ancak çok
keyif verdiği için e-bike
kullanımından sonra normal
bisiklet kullanmak zor gelir
mi, bilemiyorum. Keyif veriyor
gerçekten, onu söyleyebilirim.

 Bize zaman ayırdığınız için
teşekkür ederiz.
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BİSİKLET

SENİN İÇİN

ZAYIFLAMA

ARACI MI?

Bazı kişiler için
zayıflama düşüncesi
imkânsız hatta

korkutucu olabiliyor.
Kişi zayıflama dönemini
nasıl hızlandırabilirim,
kolaylaştırabilirim diye
düşünürken açlık diyetlerine
ve spora yönelebiliyor.
Bu noktada iki tehlikeli
düşünce yapısında olanlar
var. Bunlardan birincisi kilo
verme düşüncesi ile yemekleri
azaltmış, “aç kalırım yeter ki
zayıflayayım zaten spor da
yapıyorum kesin kilo veririm”
gibi bir inanışa sahip kişiler.
İkincisi ise nasılsa spor
yapıyorum diyerek normalden
daha fazla yiyerek zayıflamak
isterken kilo alan kişiler.

İlk gruptaysanız: Açlık
diyetleri metabolizmanızı
yavaşlatır. Bir süre sonra
ne yaparsam yapayım kilo

2 Deniz ZÜNBÜLCAN

veremiyorum düşüncesi ile
baş başa kalırsınız. Açlık
diyetleri ile beraber spor
yapmaya da başladıysanız ve
spor türü olarak bisiklet gibi
dayanıklılık gerektiren bir
sporu seçtiyseniz bu diyetler
size çok kısa zamanda zarar
verebilir. Çünkü bu süreçte
kan şekeri dengenizde
bozulmalar gerçekleşecek,
yağlarınızdan kurtulmak
isterken kaslarınızı kaybedip,
güç ve performans kaybıyla
karşılaşacaksınız.

İkinci gruptaysanız: Bisiklet
kullanıyorum zaten zayıflarım
diyerek kilo alanlardansanız,
aman dikkat! Öncelikle bu
noktada yapmanız gereken
kalori saymamalı ve doğru
beslenmeye odaklanmalısınız.
Yapılan en büyük hata,
harcanan kaloriye bakmak
ve “nasılsa bu kadar kalori 

bikepedia  •  ŞUBAT ‘19  •   2928  •  bikepedia  •  ŞUBAT ‘19



harcamışım o zaman bir
ödülüm olsun” düşüncesi ile
beraber soluğu tatlıcıda veya
fast-food restaurantlarında
almaktır.

DENGEYİ BENİMSEYİN.
BİSİKLETİ SEVİN

İki grupta da olabilirsiniz veya
doğru yöntemleri kullanarak
zayıflıyor/kilonuzu koruyor
olabilirsiniz. Her koşulda
bilmeniz gereken şu ki,
hayatımız dengeler üzerine
kuruludur. Önemli olan
sevdiğiniz besinleri tüketirken
telafilerini yaparak kilonuzu
korumak veya kilo vermek
istiyorsanız zayıflayabilmektir.
Bu noktada sporu hayatınıza
katarsınız beslenme
programınız ile entegre
edebilirseniz daha güzel
sonuçlar almış olursunuz.
Bisiklet bu noktada tercih

uygulayabileceğiniz bir
program olmalı. Bisiklet
sürmeyi de zorunluluktan
değil neden hayatınıza
eklemeniz gerektiğini bilerek
ve sevmelisiniz. Sonrası zaten
çok basit...
Vücudunuzda kas oranın
artması metabolik hızın da
artışını sağlayarak daha çok
enerji yakılmasını ve daha
hızlı kilo kaybını sağlar. 1 kg
kas 1 kg yağdan daha az yer
kaplar ve daha fit görünmüş
olursunuz. İşte bu nedenle
doğru beslenme programı ile 

edebileceğiniz mükemmel
bir spor türü. Yalnız, her
şeyde olduğu gibi hem
beslenme programınızı hem
de bisikleti yaşam şekli

haline dönüştürebilmeniz
önemlidir. Çünkü genelde

yapılan hata diyete de
bisiklete de bir hevesle

başlamak ve
sonrasında bıkkınlık
yaşamak. Sonunda

bıkkınlık yaşamak
istemiyorsanız diyetiniz

size özel olmalı ve rahat
bir şekilde aç kalmadan

sporunuzu desteklemek çok
önemlidir.

PROTEİN KADAR
KARBONHİDRAT DA ÖNEMLİ

Sporcuların kas gelişimi
ve performans artışı için
yüksek miktarda protein
tüketmelerinin yeterli olduğu
inanışı oldukça yanlıştır.
Yüksek miktarda protein ve
çok düşük oranda karbonhidrat
içeren beslenme programları
eşliğindeki egzersizler kas
kitlesini azaltır.

Karbonhidrat kasları
çalıştırmak için en iyi yakıttır.
Olması gereken, doğru
protein kaynakları ile tam
tahıllardaki karbonhidratı
birleştirebilmektir.

BİSİKLET ÖNCESİ:
YAKIT ZAMANI

Çalışmalar sanılanın aksine
aç karnına spor yapmayı
desteklemiyor. Özellikle
şu unutulmamalıdır ki;
bisikletçilerin yakıtları
gıdalarıdır. Aynı zamanda
kasın güçlenebilmesi ve
performansının iyi olabilmesi
için enerjiye ihtiyacı vardır. Bu
noktada da karaciğerdeki ve
kaslardaki glikojen seviyesinin
yeterli olması gerekir.
Egzersizden önce mideyi
rahatsız etmeyecek ve daha
önce denenen yiyecekler
tercih edilmelidir. Son yapılan
çalışmalar saatte 30-60 gr
karbonhidrat sindirildiğini
yani uzun bir bisiklet yarışının
sonuna kadar depoların
dayanabildiğini söylüyor.
3-4 gram karbonhidrata
ek 1 gr protein ilavesi
performans arttırıcı ve kas
kütlesini koruyucu görünüyor.
Karbonhidrat tüketim zamanı,
sporcuların tükettikleri besin
miktarı ve tolere etmelerine
göre farklılık gösterebilir.

BİSİKLET SONRASI:
TOPARLANMA ZAMANI

Yıpranan dokuları ve hücreleri
beslemek için protein içeriği
yüksek gıdalar alınmalıdar.

Spor sonrası yağ oranı az
protein oranı yüksek yağsız
hindi/tavuk göğüs eti tercih
edilebilir. Yapılan birçok
çalışmada, egzersiz sonrası
özellikle karbonhidrata
ilave olarak protein
alınmasının kas glikojen
yenilenmesini hızlandırdığı
ve kas dokusundaki hasarın
toparlanmasına yardımcı
olduğu kanıtlanmıştır.

SIVI PERFORMANISI ETKİLER

Su ve sıvının yeterli
olması büyük önem taşır.
Performansın en üst düzeyde
olabilmesi için kaybedilen
sıvının yerine konması
sağlanmalıdır. Vücut ağırlığının
%2-3’ünü aşan sıvı eksikliği
egzersiz performansını azaltır.

VİTAMİN-MİNERAL
İHTİYACI ARTAR

Sporcuların vitamin–mineral
gereksinimleri hareketi az
bireylerden yüksektir ve yeterli
miktarda tüketilmesine özen
gösterilmelidir. Dayanıklılık
sporcuları için özellikle
B, A, C, E vitamini, demir,
kalsiyum, sodyum, potasyum
minerallerinin alınmasına
özen gösterilmelidir. Ayrıca
uzun süreli egzersizler
sırasında oluşan serbest
radikallere karşı antioksidan
vitaminler koruyucu etki
göstermektedir.

DİYETİSYEN DENİZ ZÜNBÜLCAN
DENİZ ZÜNBÜLCAN BESLENME

VE DİYET DANIŞMANLIĞI
0232 502 5729

bikepedia  •  ŞUBAT ‘19  •   3130  •  bikepedia  •  ŞUBAT ‘19



Pedallı Yaşamlar programımızın bu hafta  
ki konuğu “Muammer Kara” uzun yıllar  
tır şöförlüğü yapan Kara, emekli olduktan  

sonra, yeni yerleri bisikletle keşfetmeye 
başladı. Çok renkli bir karaktere sahip

Muammer Kara’nın pedallı yaşamını bu
vlogda bulabilirsiniz.
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https://www.youtube.com/watch?v=wJXGUzlYKTY

linke tıklayarak “pedallı yaşamlar” videosunu seyredebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=wJXGUzlYKTY
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BİSİKLETÇİLERDEN 
mİNİk ÖykÜ’yE DEsTEk

“Öykü de bizimle bisiklet 
sürsün” sloganıyla Üçkuyular 
Vapur İskelesi’nde buluşan 
Bike İzmir Bisiklet Kulübü 
üyeleri, Mustafa Kemal 
Sahil Bulvarı’ndaki bisiklet 
yolunu kullanarak Bayraklı 
ilçesinde bulunan Türk Kızılayı 
Ege Bölge Kan Merkezi 
Müdürlüğüne pedal çevirdi.
Yetkililerin kapıda karşıladığı 
gruba, kök hücre ve kan bağışı 
hakkında bilgi verildi.

Doktor muayenesinin ardından 
bağışta bulunan bisikletçiler 
merkezden ayrıldı.
Bike İzmir Bisiklet Kulübü 
Kurucusu Mustafa Kemal 
Kara, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, kulüp olarak 
Öykü Arin’in hastalığına çok 
üzüldüklerini, arkadaşlarıyla 
beraber kök hücre bağışçısı 
olmak ve bağışı özendirmek 
için böyle bir etkinlik 

düzenlediklerini söyledi.
Herkesin bu konuda duyarlı 
olmasını isteyen Kara, şunları 
söyledi:
“İnşallah Öykü için uyumlu 
olan kök hücre, bağışlar 
sonucunda en kısa sürede 
bulunur. Ailesi de bir 
bayram yaşar. 
Tüm duyarlı 
insanlar, 
Arin ve 
ilik 

bekleyen hastalarımıza 
bağışlarıyla destek vermeliler. 
Umuyoruz ki Öykü’ye uygun 
ilik bulunur, sağlığına kavuşur 
ve ileriki dönemde öyküyle 
beraber bisiklet kullanırız.” 
dedi. Kulüp üyesi Züleyha 
Dikbaş ise bağış öncesi çok 
heyecanlı olduğunu, Öykü’nün 
bir an önce sağlığına 
kavuşması için dua ettiğini 
söyledi.

İzmir’deki bir bisiklet kulübünün üyeleri, lösemi hastası 
3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya kök hücre ve kan 

desteği için Kızılay Kan Merkezi’nde bağışta bulundu.

<<İÇİNDEKİLER

BİSİKLETÇİLERDEN
MİNİK ÖYKÜ’YE DESTEK

İzmir’deki bir bisiklet kulübünün üy eleri, lösemi hastası
3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya kök hücre ve kan

desteği için Kızılay Kan Merkezi’nde bağışta bulundu.

“Öykü de bizimle bisiklet
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üyeleri, Mustafa Kemal
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üzüldüklerini, arkadaşlarıyla
beraber kök hücre bağışçısı
olmak ve bağışı özendirmek
için böyle bir etkinlik

düzenlediklerini söyledi.
Herkesin bu konuda duyarlı
olmasını isteyen Kara, şunları
söyledi:
“İnşallah Öykü için uyumlu
olan kök hücre, bağışlar
sonucunda en kısa sürede
bulunur. Ailesi de bir
bayram yaşar.
Tüm duyarlı
insanlar,
Arin ve
ilik

bekleyen hastalarımıza
bağışlarıyla destek vermeliler.
Umuyoruz ki Öykü’ye uygun
ilik bulunur, sağlığına kavuşur
ve ileriki dönemde öyküyle
beraber bisiklet kullanırız.”
dedi. Kulüp üyesi Züleyha
Dikbaş ise bağış öncesi çok
heyecanlı olduğunu, Öykü’nün
bir an önce sağlığına
kavuşması için dua ettiğini
söyledi.

<<İÇİNDEKİLER



Dünya çevresinde yapılacak
bir tur bile, tek bir pedalın
dönmesiyle başlar.
Scott Stoll

µTanju Taşçılar



Strava kullanmak 
öyle bir tutkudur 
ki; “Bisikletli kaza 

yapıp yere düştüğünde 
yaptığı ilk hareket Strava’yı 
durdurmaktır” denir. 
Gerçekten de Strava’nın 
önemini bilen bir bisikletli, bu 
uygulamaya çok değer verir. 
Ben de bir gün kaza yapıp 
karayolunda düşmüştüm. 
Gerçi benim ilk hareketim 
Strava’yı durdurmak olmadı 
çünkü hemen yol dışına 
yuvarlanmamı sürdürmek 
daha öncelikliydi. Ama sonra 
güvenli bölgede ayağa kalkıp 
bisikletimi de yoldan aldıktan 
sonra ilk işim Strava’yı 
durdurmak oldu.
 
Özellikle yarışmacı ruha sahip 
bir sporcu için Strava çok 
önemlidir. Çünkü istediği 
zaman 

geçmişteki bir yarışa 
dahil olabiliyor. Kişi, belli 
tarihleri beklemek veya 
formalitelerle uğraşmak 
zorunda kalmadan yarışma 
isteğini gerçekleştirebiliyor. 
Tabii sadece yarışan sporcular 
için değil, aynı zamanda 
tur bisikletlileri, ulaşım 
bisikletlileri, dağ bisikletlileri, 
koşucular ve yüzücüler için 
de çok önemlidir.  
 
Strava, hepimizin bildiği gibi 
“bisikletlinin (koşucunun da 
diyebiliriz, yüzme biraz daha 
popüler olduğu zaman onu da 
ekleyebiliriz) Facebook’udur”. 
Hangi segmentte kaçıncı 
olduğumuzu, rakiplerimizin 
hangi yokuşun hangi 
yüzdedeki eğimli kısmında 
ne hızla tırmandığını vs. 

oradan görürüz.  Duruma 
göre arkadaşlarımızı 
tebrik ederiz ya da 

beğeniriz veya kıskanırız. 
İzmir-Bodrum arasını +30 km/
saat ortalama hız ile geçen 
bir bisikletliyi kıskanmayacak 
“sporcu bisikletli” yok denecek 
kadar az olacaktır.  
 
Hatta farklı bölge 
ve ülkelerden kendi 
performansımıza göre 
bisiklet arkadaşı bulmaya 
da yarar Strava. Mesela 
ben Yunanistan’a ait Sakız 
Adası’ndaki segmentlerde 
bana en yakın performanstaki 
sporcuların yaptığı turlarda 
yorumlar kısmından onlarla 
haberleşmeyi başlattım. 
Çok sayıda Strava arkadaşı 
edindim ve Sakız Adası’na 
gittiğimde gerçek arkadaşlığa 
dönüştü. Çeşme Grandfondo 
2018’de gene görüştük. Bakın, 
iki ülkenin insanlarını da bir 
araya getirmeyi başarabilen 
bir yazılımdır. Strava, bir 
de zayıflama veya sabit 
kalma diyeti yapan kişilerin 
kalori hesapları için de işe 

yaramaktadır. 
Bu girişten 

sonra  en 

çok kullanılan Strava 
hile yöntemlerini, Strava 
hilecilerinin kişiliklerini 
ve bunlara karşı ne 
yapılabileceğini inceleyeceğiz. 
 
Öncelikle Strava’da elde 
edilen PR’lar (Personal 
Records:  Kişisel Rekorlar)  
için harcanan emekler sadece 
o binilen veya koşulan andan 
ibaret değildir. Bunların 
geçmişi vardır, her gün 
buna uygun yaşayanlar var. 
Devamlı kendini geliştirmek 
için günlük, haftalık, aylık 
planlar yapıp uygulayanlar 
var. Şu noktadan itibaren, 
“Hile=Emek Hırsızlığı” 
olduğunu kabul etmeyen, 
geri kalan yazıyı okumasın 
çünkü bu kişiler bu yazıyı 
anlayamayacak bir ahlak 
durumundadır. 
 
Olay sadece KOM veya 
QOM hırsızlığı 
değil. En tepeye 
ulaşmadan 
bir 

başkasını da hile ile geçmek 
de yanlıştır. Toplumda 
herhangi bir konuda her 
hırsız/hileci kollarını 
açabildiği yere kadar hırsızlık/
hile yapar. Strava’da hile 
yapan insanlar zaten büyük 
bir olasılıkla yalanı ve hileyi 
alışkanlık edinmiş kişiler 
olacaktır. 
 
Bazı insanlar İngilizce 
bilmemekten ve/veya 
Strava’yı kullanmayı tam 
öğrenemediklerinden; 
mesela, bisiklet sürenin 
bir erkek olduğunu kabul 
edelim, bu kişi etkinliği koşu 
olarak açabiliyor ve tabii 
ki bir bisikletli dik yokuş 
haricinde hemen hemen her 
durumda bir 

koşucudan hızlı olacağı 
için KOM (King of the 
Mountain: Dağın Kralı) 
ünvanını alabiliyor. Bazıları 
ise spordan sonra Strava’nın 
çalıştığı telefonu veya saati 
kapatmayı unutup aracına 
biniyor ve mesela Üçkuyular-
Urla arasında bulunan 
segmentleri +80 km/saat gibi 
hızlarla geçip oranın KOM’u 
veya QOM’u oluyor. Diğer 
bazıları da Strava’ya çok 
önem veren insanlarla empati 
kuramadığından oluyor. 
“Amaaan ne var yani Metro 
içinde QOM olduysam” diyen 
bir kadın turcu vardı. Başka 
ilginç durumlar da olabiliyor, 
bilerek veya bilmeyerek, 
erkek sporcu kendisini kadın 
sporcu olarak kayıt ediyor ve 
dolayısıyla kolaylıkla QOM 
(Queen of the Mountain: 
Dağın Kraliçesi) ünvanını 

alabiliyor. 

 

HİLE YAPAN BİSİKLETLİLER
‘DA
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1) Hile Çeşitleri: 
 
Strava hilecilerinin 
toplumdaki veya bisiklet 
camiasındaki duruşları çok 
saygın bile olabilir. Bazıları 
resmi yarışçı, bazıları sporcu 
dükkan sahibi, bazıları 
doktor, bazıları mühendis, 
bazıları işadamı dahi olabilir. 
Onlardan beklenmez mi 
sanıyorsunuz! 
 
Bazıları da yüzsüz olabiliyor. 
Bir örnek vereyim: Geçenlerde 
Altınyol’da 180 km/saat hızla 
bisiklet süren birisine Strava 
hile önleme ortaklarımla, 
2 gün boyunca FLAG attık. 
Biz attıkça hileci kişi de 
bunlara anında itirazda 
bulunuyordu. Strava’nın hile 
önleme yan kuruluşunda 
görevli olduğum için en 
sonunda Strava’ya mail atıp 

uslanmaz sürücü diye şikayet 
ettik ve konu kapandı. Bu 
kişi beni çok şaşırtmıştı. 
Motoruyla veya arabasıyla 
Altınyol’da 180 km/saat hız 

yapıyor ve buna Flag atan 
kişiye neden devamlı itiraz 
ediyordu? Nasıl bir düşünce 
sistemi vardı? Aslında büyük 
olasılıkla plakası gizlenmiş 
bir spor motor olduğunu 
tahmin ediyorum. Çünkü 
o yolda radar var, kamera 
plakasını okumamıştır, o 
geçtiği saatte ve dakikadaki 
kayıtları polise göndersek 
mi diye düşündük ama bizim 
amacımız sadece spordaki 
hakkımızın yenmemesi için 
çalışmaktı, o diğer konu 
biraz farklı konulara giriyor, 
o yüzden şikayet etmedik. 
Ama bir insanın düz yolda 
180 km/saat hızla bisiklet 
rekoru yapmak için gerçekten 
büyük kompleks sahibi olması 
gerekmektedir. Gerçekten 
anlamsız bir durum. 
 
Daha da kötü bir durum 

var; gerçek emek hırsızlığı 
yapan sporcular. Sporcu olan 
hilecilerin çoğu ise Doblo/
Connect/minibüs vs. türü 
ve tercihen arka kapıları 
yanlara açılabilen yandan ve 
tüm boydan rüzgarı kesecek 
biçimde “araç arkası” tabir 
edilen antrenman çeşidini 
yapıyor. Tamam, kimse 
yapmasın denmiyor ama 
bunu Strava ayarlarında 
tabelaya koymama veya gizli 
kalsın olarak işaretleyerek 
yapılabilir.  Yüksek devirde 
pedal çevirmek için böyle bir 
antrenman yapıyorlar. Çok 
hızlı devirle pedal çevirmek 
için spor salonlarında 
“spinbike”lar da bir çözüm 
olabilir. Çoğu kişinin evinde 
bisiklet sürme düzenekleri 
de var. İstedikten sonra çok 
çözüm var. Bu hile çeşitleri 
dışında bir de yeni çıkan 

elektrikli bisikletler var. Düz 
yolda pek sorun değiller 
ama yokuş yukarı çok kişinin 
hakkını yiyebilir. 
 
2) Önlemler: 
 
Bu emek hırsızlarına karşı 
alınabilecek iki önlem vardır. 
APP üzerinden değil de Web 
üzerinden Strava’ya giriş 
yapılarak bu hırsızların o 
etkinliklerine FLAG atılabilir. 
O da itiraz edebilir, böyle 
karşılıklı FLAG/İtiraz olarak 
belli bir süre devam eder. 
Başka arkadaş varsa size 
yardımcı olabilir. Bazen 
hırsız olan kişi çok yüzsüz 
çıkabiliyor ve sonuçsuz 
kalabiliyor. O zaman Strava’ya 
mail atma opsiyonu da var 
tabii. 
 
Bunun dışında bisiklet 
toplumunun kendi ahlakını 
koruyacak şekilde bir 
otokontrole sahip olacağı 

bir sistem de kurulabilir. Nasıl 
bisikletlilerin haklarını ve 
sürüşlerini daha iyi yapmak 
için birçok grup/platform 
vs. kuruluyorsa benzeri 
Strava’da hile önleme için de 
kurulabilir. 

Aslında böyle bir grup var 
ama sayımız çok az. Yakında 
bunu arttıracağız. Kafası 
hız grafiklerinden anlayan 
kişilerin olması önemli, 
hangi yokuşta ne kadar hızlı 
gidilebileceği konusunda 
biraz bilgisi olmak zorundadır. 
Tabii söyleme gerek yok 
bu kişiler gizli olacaktır 
ve kimse bilmeyecektir, 
aynen bu yazının yazarının 
adının değiştirildiği gibi. 
Çünkü bu ahlaksız insanlar 
toplu olarak saldırıyorlar 
ve bu sosyal olayda sanal 
ortamdan çıkıp fiziksel 
saldırıya dönüşebilecek kadar 
agresif tavırda olan kişiler de 
bulunmaktadır.  

Strava kullanmak
öyle bir tutkudur

ki; “Bisikletli
kaza yapıp yere

düştüğünde
yaptığı ilk

hareket Strava’yı
durdurmaktır”
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Pedallı Yaşamlar programımızın
bu haftaki konuğu bisikletli gezgin

“ Fatih Aksoy “, bizlere dünya turunda
yaşadığı bisikletli maceralarını anlatıyor.

Şuan da 8. kıtalar arası bisiklet
turuna devam ediyor.

Tecrübelerini duymaya hazır mısınız?

https://www.youtube.com/watch?v=vCeaab16arw

linke tıklayarak “pedallı yaşamlar” videosunu seyredebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=vCeaab16arw
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RAMpA 
NE kADAR 
RAMpA?
2 Tanju Taşçılar

<<İÇİNDEKİLER

RAMPA 
NE KADAR
RAMPA?
2 Tanju Taşçılar

<<İÇİNDEKİLER



Strava rampalar
konusunda genel
bir yaklaşım ile
bir segmentin
kategorisini

“Uzunluk x Eğim”
formülü ile

belirler.
Bu hesaba göre
8000 ve üzeri

sonuç alınanlar bir
kategoriye

girerler.

BİSİKLETLİLER İÇİN
RAMPALARIN 
ZORLUK DERECELERİ

Yeni bisiklet sürmeye 
başlayanlar önceleri 
küçücük yokuşlarda 

bile zorlanırlar. Ancak 
zamanla güçlenir ve yokuş 
çıkmaya alışırlar. Sonrasında 
da yokuşsuz rotalar tatsız 
gelmeye başlar. Peki yokuş 
ya da bisikletliler arasındaki 
yaygın adıyla rampa ne kadar 
zor sorusuna nasıl cevap 
buluruz? 
 
Bisiklet sürerken vücudumuz 
bir “iş” yapar. Yani, kendi 
ağırlığımız ve yüküyle 
birlikte bisikletin ağırlığı 
kadar bir kütleyi belli bir 
mesafede hareket ettirir 
ve belirli bir yüksekliğe 
çıkarır. Yokuş çıkıldığında 
toplam ağırlığımızı yukarı 
doğru hareket ettirirken düz 
yoldakinden daha fazla iş 
yaparız ve bu nedenle de 
yokuş çıkmak bizi zorlar.  

 
Bir 

yokuşun zorluğunu esas 
olarak eğimi ve uzunluğu 
belirler. Bunun dışında yolun 
kaplamasından kaynaklanan 
sürtünme kuvveti de belirli 
yerlerde bizi zorlayabilir. 
Eğim, matematiksel olarak 
yukarı doğru hareketin, 
yataydaki harekete bölümü 
ile belirlenir. Rampaların 
başlangıçlarında %5, %10 ve 
benzeri tabelalarla karşılaşırız. 
Kolay bir şekilde anlaşılması 
açısından, bir örnek verirsek, 
100m gittiğimizde 10m 
yükselmişsek bunun eğimi 
10/100’den 0.10, yani %10 
olarak anlaşılır. Aynı oranda 
rampada 1000m gidersek 
100m yükselmiş olacağız.  
 
Karayolları yolları düzenlerken 
çok zorunlu kalmadıkça 
normal olarak %15 
üzerinde rampa 
yapmaz. Yolun çok kısa 
bölümleri, mesela 
döne döne yukarı 
çıkılan bölümlerin 
köşeleri kısa bir 
               mesafe için 

yüksek orana sahip olsa 
da ortalama eğim %15’i 
geçmez. Bu nedenle de 
eğim arttığında yatay ile 
izdüşümü arasındaki farkın 
artması gözardı edilebilir. 
Bazı yanlış anlayanlar için 
belirtmek gerekir ki; %100’lük 
bir eğim duvar gibi yatay 
ile 90 derece yapan bir 
eğim değil 45 derecelik bir 
rampadır. Meraklısı için kısa 
bir bilgi olarak eğimden açıyı 
bulmak için arctan(Eğim) 
fonksiyonunu kullanırız. Bu 
durumda %10’luk eğimi olan 
rampa yatay ile 5.71 derece 
açıya sahiptir.  
 
Önceleri Tour de France gibi 
yarışlarda kullanılmak üzere 
rampalar biraz “gevşek” bir 
şekilde sınırlandırılmıştı. 
Yaklaşım olarak otomobillerin 
yokuş çıkmada kullandıkları 
vites sistemi kullanılmaktaydı. 
Bu durumda en kolay olan 
rampalar “Kategori 4” olarak 
isimlendiriliyor ve mantık 
olarak vites düşürmeden 4. 
vites ile çıkılabilecek yokuş 
     anlamına geliyordu.  
     Diğerleri ise daha  
         dikleşerek 3. 2. ve 1.  
          vites ile çıkılabilen  
          yokuşlar oluyordu.  
 
          Bisikletlilerin en çok  
           kullandıkları uygulama  
           olan Strava rampaları  
         “Climb Categaries/ 
      Tırmanma Sınıfları” 
           olarak belirler. Strava  
                     “segment”leri 

tırmanma içeriyorlarsa ve 
gerekli özelliklere sahiplerse 
4, 3, 2, 1 ve HC olarak 
adlandırılan kategorilere 
sahip olurlar. Strava bu 
konuda genel bir yaklaşım 
ile bir segmentin kategorisini 
“Uzunluk x Eğim” formülü ile 
belirler. Bu hesaba göre 8000 
ve üzeri sonuç alınanlar bir 
kategoriye girerler. Buradaki 
eğim ortalama eğimdir. 

Cat 4 > 8000 
Cat 3 > 16000 
Cat 2 > 32000 
Cat 1 > 48000 
HC (Hors Categorie) > 64000 
 
Görüldüğü gibi yaklaşım 
yine eski vites yaklaşımının 
benzeridir.  
 
Strava’da segmentleri 
incelemek için menüden 
Explore>Segment Explore  
     yolunu kullanarak 

çıkan haritada 
istediğimiz 
yeri görüntü-
leyebiliriz. Bu 
sayfada sol 
tarafta sıralanan 
segmentler eğer 
bir kategoriye 
sahipseler 
kategorileri 
yanlarında 
küçük kırmızı bir 
yuvarlak içinde 
belirtilir. Haritada 
incelemek 
istediğimiz 
segmenti daha ayrıntılı 
incelemek için başlangıç 
noktası üzerine tıklayınca 
açılan küçük pencereden 
“View Details” butonunu 
kullanabiliriz.  
 
Açılan pencerede segment 
ile ilgili olarak, uzunluğu, 
ortalama eğimi, başlangıçtaki 
yükseltisi, sonundaki 

yükseltisi, toplam yükseklik 
kazancını ve tırmanma sınıfını, 
ayrıca  KOM/QOM (King of 
Mountain/Queen of Mountain) 
olanları ve bu segmenti 
kullanmış diğer bisikletlilerin 
derecelerini görebilirsiniz.  
 
Strava’da Bike İzmir gurubuna 
üye olursanız, yapılacak turları 
önceden inceleme şansına da 
sahip olursunuz.  
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2 Ozan ÖZDAŞ

BİKEOUTDOOR

KENDİNİZİ

VE DOĞAYI

KEŞFEDİN...

Aslında bizler de doğanın 
bir parçasıyız ve doğa 
her zaman bizi çağırıyor. 

Doğanın bu çağrısına kulak 
vermeye ve kendinizi daha 
fazla özgür hissetmeye ne 
dersiniz? 
 
“Outdoor sporları”, “outdoor 
giyim mağazaları”, “outdoor 

eşyalar” son yıllarda çokça 
duyduğumuz isimlendirmeler. 
Outdoor, İngilizce bir terim 
olarak hayatımıza girmiş 
durumda. Kısaca “dış mekan” 
ya da “açık hava” anlamına 
gelse de, biz buna “mutlaka 
dışarıda/doğada yapılan 
aktiviteler” diyeceğiz ve bu 
kısmı ile ilgileneceğiz... 

Günümüz 
teknolojileri 
öylesine hızlı 
gelişmekte ki; 
otomasyon 
ve meka-
nizasyon 
artık 
insan yaşantısı içinde 
daha fazla yer tutmakta. 
Teknoloji kullanımlarında 
ise artık her şey insanın 
rahatlığı için düşünülmekte. 
Televizyon, internet, akıllı 
telefonlar gibi hızlı iletişim 
araçları hayatımızı ne kadar 
kolaylaştırsa ve hızlandırsa 
da insanları yozlaştırdığı, 
asosyalleştirdiği de ortada.
Çamaşır ve bulaşık yıkamaktan 
tutun da her şey artık aletler, 
makinalar aracılığıyla 
yapılmakta. Bu da günlük 
yaşam içinde insanı daha pasif 
ya da daha az hareket eder 
konuma sokmakta. 

Oysa yaşamı tanımlamaya 
kalktığımızda “hareket”i en 
başa koymamız gerekir. Çünkü 
yaşamın özü harekettir... 
 
Eskiden hobileriniz diye 
sorulunca müzik dinlemek, 
sinemaya gitmek, seyahat 
etmek, çiçek yetiştirmek, para-
pul vb. koleksiyon yapmak, 
şiir yazmak, kitap okumak 
diye cevaplar alırdınız. Bu 
cevapları halen sıklıkla 
duymak mümkün. Ama bu 
rutin aktiviteler aslında hobi 
olarak nitelendirilmiyor artık. 
Son yıllarda iş dünyasında 
ve gençler arasında hobi 
denilince outdoor sporları ön 
plana çıkıyor... 
 
Outdoor sporları ya da 
aktiviteleri denilince 
akla bisiklet, dağcılık, 
doğa yürüyüşü ve kamp 
eksenindeki faaliyetler gelse 
de yazılarımda sizlere offroad, 
yelken, dalış, kayak, kano, 
rafting, kaya tırmanışı, yamaç 
paraşütü gibi farklı dallarda 
da fikirler vermek istiyorum. 
Ülkemizin mükemmel 
coğrafyasını 

gibi becerilerin gelişimine 
katkı sağlar. 
 
Doğa insanların algılarını 
açan en muhteşem uyarıcıdır. 
Doğanın yalnızca fiziksel 
ihtiyaçlarımızı karşılayan 
bir öğe olmadığını, ona 
ruhsal olarak da ihtiyaç 
duyduğumuzu hatırlamak 
ve onunla bütünleşmek için 
dağına tırmanmak, denizine 
dalmak, yollarında pedallamak, 
kuytu köşelerini keşfetmek 
gerekir. 
Bunun yanında, doğa 
sporlarına ilgi duyanlara 
doğanın her elemanıyla 
bütünleşmeleri için farklı doğa 
sporlarını da tanıtacağım. Bu 
sporların profesyonelleriyle 
yapacağım röportajların yer 
alacağı yazılar olacak. Sizi her 
yazımda doğaya yönlendiren 
bir tabela görevi üstlenmek 
için merak ettiklerinizi, ihtiyaç 
duyduklarınızı size sunan 
bir rehber olmaya gayret 
edeceğim....

dikkate aldığımızda yılın 
12 ayında faaliyetler 
yapabileceğimiz bir alan 
olarak da görebiliriz bu 
aktiviteri. 
Doğa sporlarının adrenalin 
seviyesinin yüksek olduğu 
bilinen bir gercek. Ama 
insan sağlığı ve gelişimine 
katkısı da bir o kadar fazla ve 
tartışma gerektirmeyen diğer 
bir gerçektir. Doğa sporları; 
insanda disiplin, kararlılık, 
uyum, dayanıklılık, karar verme 

ve uygulama 

<<İÇİNDEKİLER
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KIŞIN 
AYAKKABI KILIFI  
               SEÇİMİ

Ayakkabı
kılıfları, kış

şartlarına
uygun olmayan
ayakkabılarınızı
dış etkenlerden

korumanızı
sağlayan,

tabiri caizse
“ayakkabı
giysileri”.

Bisiklet ayakkabıları uzun süreli binişlerde 
olmazsa olmaz ekipmanlardan biridir. Kuvveti 
pedallara daha iyi aktarmaları, ayakları sıkıca 

sarmaları ve havadar olmaları bisiklet üzerinde 
rahat olmanızı sağlar. Taa ki hava soğuyana ve 
yağmur başlayana kadar. Peki kışlık ayakkabınız yoksa 
yapabileceğiniz hiçbir şey yok mu? Tabii ki var; ayakkabı 
kılıfı kullanmak! 
 
 Ayakkabı Kılıfı Nedir? 
Ayakkabı kılıfları, kış şartlarına uygun olmayan 
ayakkabılarınızı dış etkenlerden korumanızı sağlayan, 
tabiri caizse “ayakkabı giysileri”. Sentetik malzemelerden 

üretilir ve ayakkabının altından bileğinize kadar 
koruma sağlarlar. Bu sayede kış sürüşü 

esnasında hem ayaklarınız üşümez hem 
de sürüş ardından ayakkabınızı 
temizlemeniz gerekmez. 

               Ayakkabı Kılıfı Nasıl 
                Seçilir? 
                Bisiklet ayakkabılarının  
                çeşitleri olduğu gibi  
                ayakkabı kılıflarının da  
                 çeşitleri vardır. “Kâl tipi”ve  
                  “ayakkabı modeli” ayakkabı  
                   kılıfı seçiminizde aktif rol  
                   oynayacaktır. 
 
                     Ayakkabı kılıflarının üst  
                    kısımları benzer olsa da 
           alt kısımları oldukça farklı  
           olabilir. Bunun ana sebebi  
          mtb ve yol ayakkabılarının   
                   farklı “kâl”lere sahip  
                   olmalarıdır. Tabii ki;  
                  ayakkabı tabanlarının da  
                 farklı olması etkenlerden  
               biridir. 
 
         Bu yüzden kılıf seçerken dikkat    
      etmeniz gereken en önemli şeyler; 
 
  1. Kâl Tipi 
    Ayakkabınızın altını çevirdiğinizde  
    kâliniz 2 vidaya sahipse mtb tipi kâl  
           kullanıyorsunuz demektir Eğer 3 
                vida görüyorsanız yol tipi kâl    
                  kullanıyorsunuz demektir. 
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Ayakkabı kılıfı seçerken ilk öğrenmeniz gereken 
bilgi budur. Bir dükkana gidip ayakkabı kılıfı 
soracağınız zaman “Yol ayakkabısı için kılıf 
arıyorum” ya da “Mtb ayakkabısı için kılıf 
arıyorum” diyebilmelisiniz. 
 
2. Taban Çıkıntıları 
Taban çıkıntıları mtb ayakkabılarında tüm 
tabanı sarsalar da yol ayakkabılarında 
genellikle sadece topukta yer alır. Kılıfın 
topuk bölgesindeki açıklık bu çıkıntıların yere 
basmasını sağlayarak kılıfın zarar görmesini 
engeller. Kılıf seçerken buna da dikkat etmeniz 
gerekir. 
 
3. Marka 
Son kıstas olan markaya geldik. Tahmin 
edeceğiniz gibi X marka bir ayakkabı için en 
uygun kılıfı yine X markası yapacaktır. Kılıf 
bakarken ilk tercihiniz ayakkabınızın markası 
olmalıdır. Renk ya da fiyat konusunda sorun 
yaşarsanız başka markalara yönelebilirsiniz. 
 
Son olarak ayak numaranıza uygun olan 
ayakkabı kılıfını almaya dikkat edin. 
 

 Acil durumda kılıf yoksa ne yapılır? 
 
Bisikletle çıktınız ve yağmur bastırdı veya hava 
çok soğuk, ayaklarınız üşüdü. Yanınızda kılıf 
yoksa ve hatta kılıf satın almadıysanız bile 
yapabileceğiniz birkaç şey var. Soğuk ya da 
yağmurlu havalarda ayağınıza alüminyum folyo 
veya naylon poşet sarıp ayakkabınızı giyerseniz 
dış etkenlerden daha az etkilenirsiniz. Kılıf 
kullanmak yerine daha köklü bir çözüm 
arıyorsanız Gore Tex çorap kullanabilir ve 
hatta kış için su geçirmeyen ayrı bir ayakkabı 
alabilirsiniz. 
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Manzaraya talipsen,
o rampaları çıkmalısın...

µ Tanju Taşçılar



KARPAL TÜNEL
SENDROMU

E   le giden sinirin bilekten 
geçerken sıkışmasına 
denilir. Bisikletinizle 

sürüş yaparken belli bir yol 
katettikten sonra ellerinizde 
sürekli uyuşmanın “Karpal 
Tunel Sendromu” nedeniyle 
olabileceğini biliyor 
muydunuz? 
 
Bisiklette en sık karşılaşılan 

<<İÇİNDEKİLER

sağlık sorunlarından, 
şikayetlerden birisi ellerde 
uyuşmadır. Ellerde uyuşma 
şikayeti ilk olarak karpal tunel 
sorununu akla getirmelidir. 
 
KARPAL TÜNEL NEDIR? 
 
Ele giden sinirin bilekten 
geçtiği dar bir alandır. 
Buradaki bir sorun sinirin 

sıkışmasına yol açar ve bu 
da ve parmaklarda uyuşma, 
karıncalanma, ağrı şeklinde 
kendini gösterir. 
 
NEDENLERİ 
 
Bilek kanalı yapısal olarak dar 
olan kişiler klinik belirtilerin 
ortaya çıkmasına yatkın 
olan kişilerdir. Karpal tünel 

sendromuna kanal içindeki 
basınç artışı neden olmaktadır. 
Bu basınç elin pozisyonuna 
bağlıdır. El ve el bileği 
çevresinde oluşan kırıklardan 
sonra da kronik bası ortaya 
çıkabilir. Kiriş kılıflarının 
enfeksiyonu veya kalınlaşması 
kanalda mekanik daralmaya 
neden olur.  
 
Sınır kılıfının tümörleri, avuç 
içi enfeksiyonları medyan 
sinir bası belirtilerini ortaya 
çıkarır. Belli hareketlerin sık 
olarak tekrar edilmesinin  
karpal tünel sendromu ile 
ilişkisi mevcuttur. En sık 
olarak erkeklerde kasaplık 
mesleği ile uğraşanlarda 
görülmektedir. Kadınlarda 
hamilelik sırasında görülür. 
Bu durum geçicidir. Doğumu 
müteakiben birkaç hafta 
içerisinde normale döner.  
 
Karpal Tünel Sendromu’nun 
meydana gelmesinde bazı 
başka hastalıkların da rolü 
vardır. Romotoid artirit, üremi, 
amiloidoz, damar anomalileri, 
tendonitis bunlardan  
birkaçıdır. 

 
Bilgisayar operatörleri, 
sekreterler, bisiklet 
kullanıcıları, müzisyenler 
gibi uzun süre tek tip el işi 
yapanlarda daha sık görülür. 
Bisikletle ilgili olarak temel 
neden elciklerin doğru açıda 
olmamasıdır. Bilek dışa doğru 
kırılmış olduğundan sinirin 
sıkışmasına neden olur. 
 
Karpal tunel, kadın 
bisikletçilerde daha sık 
görülür. Önlem alınmazsa, 
kronikleşirse ameliyat 
gerektirebilir. 
 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
Elcikler, açıları kol kemikleri 
bilekte açı yapmaksızın devam 
edecek şekilde ayarlanır. 
Ergonomik elcikler seçilerek 
daha geniş bir temas yüzeyi 
sağlanır. Bisiklet eldiveni 
kullanılabilir. 
 
Karpal tunel konusunda 
belirtilen önlemler alınmasına 
karşın, uyuşma, acı, ve benzeri 
rahatsızlıklar devam ediyorsa. 
Elciklerde değişiklik yapılabilir. 
Özellikle ergonomik elcikler 
çözüm olabilir. Eldiven 
kullanımı bir başka çözüm 
yolu olarak önerilebilir. 
Özellikle jel dolgulu 
eldivenlerin koruyuculuğu 
daha etkilidir.  
 
Barend kullanımı çözüm için 
bir başka seçenek olabilir. 
Açıları daha ergonomik bir 
gidon seçilebilir. Örneğin 
kelebek gidon ve şehir 
bisikletleri için üretilen açılı 
gidonlar gibi. 

bikepedia  •  ŞUBAT ‘19  •   5756  •  bikepedia  •  ŞUBAT ‘19



BİSİKLET İLE ZAYIFLAMA

Kilo vermek veya 
zayıflamak için spor 
yapan ya da bisiklete 

binenlerin süreci çoğunlukla 
kilo alarak sonlandırmalarının 
nedeninin yanlış beslenme 
olduğunu biliyor muydunuz? 
 
Basit ve Kompleks 
Karbonhidratlar 
 
Bisikletin yakıtı etkinlik 
öncesinde yenilen besinlerdir. 
Çoğunlukla temel enerji  
olarak kabul gören 
karbonhidratlar, basit ve 
kompleks karbonhidratlar 

olarak ikiye ayrılırlar. Basit 
karbonhidratların glisemik 
endeksi yüksek, kompleks 
karbonhidratların glisemik 
endeksi düşüktür. Sporcular, 
bisikletliler (aslında herkes) 
glisemik indeksi düşük 
kompleks karbonhidratlarla 
beslenmelidirler. 
Basit karbonhidratlar, glisemik 
indeksi yüksek besinler, beyaz 
şeker örneğinde olduğu gibi, 
hızla sindirilip kana geçer, kan 
şekerini, insülin düzeyini hızla 
yükseltir ve kısa zamanda  
açlığa neden olurlar. Kan 
şekerindeki ani yükselme 

glikozun bedende yağ olarak 
depolanmasına, pankreasın aşırı 
çalışmasına, insülin düzeyinin 
yükselmesine neden olur.  
 
 
Bu durum genetiği yatkın olan 
kişilerde zamanla diabetin  
(şeker hastalığının) ortaya  
çıkmasına, çeşitli kalp damar 
hastalıklarına da yol açabilir. 
 
Glisemik İndeks Değerleri 
 
Glisemik indeks değerlerine  
göre (bisikletçilerin çok  
tükettiği bazı örnek) besinlerin 
sınıflaması: 
 
 Düşük Gİ (55 ve altı):  
Kepek, çavdar, tam buğday vb  
tahıl ekmeği, makarna, bulgur, 
baklagiller, çoğu meyve, yeşil  
sebzeler, tahin-pekmez, kuru  
yemişler. 
 
 Orta düzey Gİ (56-69):  
Dondurma, muz, üzüm, kuru  
üzüm, bal, kola. 
 
 Yüksek Gİ (70 ve üstü):  
Beyaz ekmek, bisküvi ve  
krakerler, pirinç, patates,  
karpuz, işlenmiş meyve suları,  
bira. 

 
Diyet, Kilo Verme 
 
Kilo vermek, zayıflamak 
için spor yapan, bisiklete 
binenlerin süreci  
çoğunlukla kilo alarak 
sonlandırmalarının nedeni 
yanlış beslenmeleridir. 
Özellikle basit karbonhidrat 
ve yüksek glisemik indeksli 
yiyeceklerle beslendikleri 
için sık acıkırlar. Bu kişilerin 
bisiklet turları ve gezilerinde 
molalarda en sık tükettikleri 
besinlerin krakerler, cipsler, 
meyve suları, çikolata, 
şekerleme olduğu bilinir. 
Spora yeni başlayanlar  
nabız ve solunumları 
hızlandığında, biraz da ter 
döktüklerinde çok enerji 
harcadıklarını düşünürler.  
 
Basit karbonhidratlarla 
beslendikleri için, temel 
enerji kaynakları, kaslardaki 
glikojen hızla tükenmiş ve 
gerçekten acıkmışlardır.  
Bu yüzden molada ve  

etkinlik sonrası beslenmede 
kendilerini yine bu 
basit karbonhidratlarla 
‘ödüllendirirler’. Sonuç 
kaçınılmaz olarak harcanan 
kalorilerin fazlasıyla  
geri alınması, verilmesi 
amaçlanan kilolar bir yana, 
yenilerinin alınması olur.  
 
Hemen hemen bütün  
bisiklet gruplarında “her  
gün şu kadar km pedal 
basıyorum ama bu göbek bir 
türlü erimiyor” diyoloğu hiç 
eksik olmaz. Biz genellikle  
bu tür turları, yemek 
arası bisiklet turu olarak 
nitelendirebiliriz. 
 
Sonuç olarak glisemik  
indeksi yüksek besinlerden 
kesinlikle uzak durulmalı,  
düşük olanlar tercih  
edilmelidir. Belki de daha 
köktenci bir çözüm daha çok  
süt ürünleri, et ve et ürünleri 
gibi protein temelli bir 
beslenme olabilir.

<<İÇİNDEKİLER



60  •  bikepedia  •  ŞUBAT ‘19 61bikepedia  •  ŞUBAT ‘19  •  

TANJu ABİ’NİN

TA
N

JU
 T

A
ş

C
ıL

A
R

oBJEKTİFİNDEN



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

bikepedia

1

bikepedia  •  ŞUBAT ‘19  •  

bikepedia

Rampa

ne kadar

Rampa?

EFSANE

GERİ DÖNDÜ

ARTIK ZAMANI GELDİ

BİSİKLETİNİ SEÇ!

İLK TÜRK 

BİSİKLETÇİ 

CAVİT CAV

ŞUBAT 2019  •  SAYI:2  •  para ile satılmaz

SENİN DERGİN
SEN DE ARAMIZDA OL

SEN DE YAZHABER VER
FİKİR VERDESTEK OL

���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



