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PEDALLARKEN...

Büyük bir heyecanla hazırladığımız Bike Pedia’nın 
ilk yılındayız. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki, göz 
açıp kapayıncaya kadar Temmuz sayısına geldik bile. 
Ocak ayında başladığımız serüven tüm hızıyla devam 
ediyor. İlk sayılarımızda soğuk havalarda kendimizi 
nasıl sıcak tutacağımızı konuşurken, Temmuz 
sayımızda sıcaklardan nasıl korunacağımızı ve nasıl 
besleceğimizi konuşuyoruz. Bisiklet her mevsimde 
kullanabildiğimiz bir taşıt. Ancak her mevsim için 
doğru zaman ve doğru beslenme gerçekten çok 
önemli. Bu sıcak yaz aylarında, bir de İzmir gibi çok 
sıcak bir şehirde iseniz, çok daha önemli bir hal 
alıyor. Temmuz sayımızda buna geniş bir şekilde yer 
verdik.

Hep beslenme en çok dikkat etmemiz gereken 
şeylerden bir tanesi diyoruz değil mi? Peki yediğimiz 
içtiğimiz gıdalar konusunda ya fazlasıyla seçiciysek 
ya da çok sıradışıysak... Beslenme tarzımız çok 
radikalse ve bir düzene karşıysak? Ekip olarak 
en çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de,  
“acaba vegan bisikletli var mı”, “uzun bir turda vegan 
bir bisikletli nasıl beslenir”, “nelere dikkat eder” 
sorularına verilecek cevaplardı. Temmuz sayımızda 
sizleri karşıyalayacak konulardan bir tanesi de, bu 
olacak. 

Yine Temmuz ayı içerisinde tam 21 gün sürecek olan 
ve büyük sürprizle başlayan Tour de France tüm 
hızıyla devam ediyor. Ağustos sayımız için şimdiden 
heyecanlanmaya başladık. Dünyanın en önemli 
bisiklet yarışlarından bir tanesi olan Tour de France’a 
Ağustos sayımızda tüm ayrıntıları ile yer vereceğiz.

Mustafa Kemal KARA
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BISIKLET 

FEDERASYONU

TARIHI

Ancak Osmanlı döneminde başlayan bu 
yarışlar bir süre yasaklanmış, 2. Meşrutiyet’in 
ilanından sonra tekrar canlanmıştır. Bunda 

Fenerbahçe Kulübü’nün bu spora ağırlık vermesinin 
rolü büyüktür. İlk yol yarışları Fenerbahçe, Maslak 
ve Bakırköy’de, pist yarışları ise eski Fenerbahçe 
Stadı’nda yapılmıştır. Fuat Hüsnü (Kayacan), Naili 
Seden, Hamit Zeki, Ali ve Muvaffak Beyler de bu ilk 
yarışların yıldızları olmuşlardır.

1923’te İdman Cemiyetleri İttifakı’nın 
kurulmasından sonra oluşturulan ve aynı yıl FIAC 
üyeliğine kabul edilen Bisiklet Federasyonu, 
bisiklet sporunun tüm ülke çapında gelişmesinde 
önemli rol oynamıştır. İlk federasyon başkanı, 
bisiklet sporunun öncülerinden Muvaffak Bey’dir 
(Menemencioğlu). Cambaz Fahri, Cavit Cav 
Bey ve Raif Bey bu dönemin ilk milli takımını 
oluşturmuşlar ve 1924 Olimpiyat Oyunları’na 

Osmanlılar dönemindeki ilk bisiklet 
yarışları Selanik’te yapılmıştır. Bu 
yarışlardan iyi gelir sağlandığını gören 
özel girişimciler ile bisiklet ithalatçılığıyla 
uğraşan Leon Efendi ve ortağı Papazyan, 
1910-1912 yıllarda ilk bisiklet yarışlarını 
düzenlemişlerdir.

hazırlanmışlardır. Ancak bisiklet bulunamadığı için 
olimpiyat yarışmalarında milli takımımız ülkemizi 
temsil edememiştir.
Bisikletteki ilk milli karşılaşma, 1927’de Taksim 
Stadı pistinde Bulgaristan ile yapılmıştır. 
Daha sonra milli takımımız 1928 Amsterdam 
Olimpiyatları’na katılmıştır. 1928 Olimpiyatları 
sonrası “Ege Turu” adıyla düzenlenen tur, Türkiye’nin 
ilk uzun etaplı turudur. Daha sonra 1938’de İstanbul 

- Edirne - İstanbul etabı düzenlenmiş, bu etap 1939, 
1941 ve 1942‘de tekrarlanmıştır. 1940 yılında ilk 
kez düzenlenen Balkan Bisiklet Şampiyonası’nda 
pist yarışında Krikor Cambaz Orhan Suda ile takım 
takip yarışında Türk takımı iki gümüş madalya 
kazanmıştır. 1941’de başlatılan Ankara - İzmir Turu 
da klasik yarışlardandır. 
İlk veledrom, 1949’da Konya’da yapılmıştır. 1953 
yılında düzenlenen uluslararası İstanbul - Ankara 

2 Özgür AYKOL

<<İÇİNDEKİLER
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Bisiklet Yarışı ile bisiklet sporunda yeniden 
canlanma görülmüştür. 1933-1938 yılları arasında 
birçok kez Türkiye şampiyonluğu elde eden, 21 
yaşındayken 1936 Yaz Olimpiyatları’nda 8. olarak 
ilk uluslararası deneyimini gerçekleştiren ve 1948 
Yaz Olimpiyatları’na katılma başarısı gösteren 
Talat Tunçalp,  1954 yılında federasyon başkanlığı 
görevine getirilmiştir. 
14 yıl süren başkanlığı döneminde birçok başarıya 
imza atmış; 1963 yılında  “Marmara Bisiklet Turu” 
adıyla düzenlenmekteyken, şimdilerde yeni adı ile 
“Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu” da onun 
döneminde kapsamını ve niteliğini değiştirmeye 
başlamıştır.

İhtisas kulüplerinin kurulması ile bisiklet sporu 
günden güne ivme kazanmıştır. 1966 yılında 
düzenlenen Almanya Turu’nda Rıfat Çalışkan’ın 
kazandığı etap birinciliğini 1971 yılında İzmir’de 
düzenlenen Akdeniz Oyunları’nın mukavemet 
bölümünde Türk Takımı’nın üçüncülüğü 
kazanması izlemiştir. 1967 yılında pist yarışmaları 
için Balıkesir’de bir veledrom inşa edilmiştir. 
Türkiye’deki ilk bisiklet kulübü, 1968 yılında kurulan 
İstanbul Bisiklet İhtisas Kulübü’dür. 1969 yılında 
Dr.Fevzi Aksoy’un başkanlığında kurulan Bakırköy 
Bisiklet İhtisas Kulübü (BİK), 1973’te önce 19 Mayıs 
Mağazaları ve sonra Meriç Tekstil Kulübü olarak, 
faaliyetlerini 1977 yılına kadar sürdürmüştür. 

BİK 1970’li yıllarda Türkiye’de bisiklet sporundaki 
atılım ve canlanmanın öncüsü olmuş ve bir 
ekol getirmiştir. Ali Hüryılmaz’ın öncülüğünde 
oluşturulan bu ekol kondisyon, bisiklet ve 
disiplinden meydana gelmiş ve buradan yetişen 
sporcular uzun yıllar milli takımının değişmez 
elemanları olmuştur. İstanbul’da düzenlenen 
Balkan Bisiklet Şampiyonası’nda yol yarışını Erol 
Küçükbakırcı kazanmıştır. 1980 yılında Uluslararası 
Atatürk Bisiklet Yarışı’nda Hasan Can birinci gelmiş, 
Romanya’da yapılan Balkan Şampiyonası’nda ise 
İbrahim Pekcan gümüş madalya elde etmiştir.
1991 yılında bisiklet federasyonu tarafından ilk 
kez “Dağ Bisikleti yarışması” düzenlenmiş, aynı yıl 

Rodos’ta yapılan Balkan 
Şampiyonası’nda Genç Milli 
Takım 3. olmuştur.

1994 yılında kulüp sayısı 
26’ya yükselmiş, antrenör 

ve hakem sayıları ile bisiklet 
ve sporcu sayısında da artış 
gözlemlenmiştir.

1995 yılında gittikçe popüler 
bir spor olan motosiklet branşı, 
Bisiklet Federasyonu’ndan 

ayrılarak Otomobil Sporları 
Federasyonu‘na bağlanmıştır. 
Aynı yıl federasyonun ismi Bisiklet 

ve Triatlon Federasyonu olarak 
değiştirilmiştir.
1999-2000 Yılları arasında Triatlon 

Federasyonu Kurulmuş olup, 2000-
2005 Yılından itibaren bisiklet federasyonu olarak 
faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu sporun dünyadaki uluslararası yarışların 
düzenleme kategorilerini saptama ve dünya 
şampiyonlarının yerini ve zamanını belirleme 
konularında yetkili tek kurum UCI’dır. Ülkemizdeki 
gelişimine baktığımızda ise, ilk bisiklet yarışları 
bisiklet sporunu sevdirmek, özendirmek, dünya 
bisikletinde ülkemiz adına isim yapmak, yurtiçinde 
yapılan organizasyonlarda kaliteyi artırmak ve 
toplumu bu sporla sağlıklı bir ortamda buluşmasını 
sağlamayı hedeflemektedır.

2007 yılında yeniden yapılanmaya giren bisiklet 
federasyonu AR-GE sistemlerini geliştirerek 
uluslararası arenada boy göstermeye başlamıştır. 
Bunun başlangıcını 2007 yılında düzenlenen 
Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonası’nın ülkemizde 
düzenlenmesi sağlamıştır. Nitekim uluslararası 
düzeyde önemli bir organizasyon arz eden 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu  2008 yılında 
kategori atlatarak 2.2 den 2.1’e yükselerek yıllarca 
itinayla düzenlen bu organizasyon artık uluslararası 
arenadaki yerini almayı başarmış ve 2008 yılı 
ile 2009 yıllarında başarılı organizasyonuyla da 
Cumhurbaşkanlığı Bisikleti Turunu 2010 yılında 2.0 
kategorisine yükselterek kısa sürede başarılması zor 
bir başarıya da imza atmıştır. b

Dünyadaki uluslararası yarışların düzenleme kategorilerini saptama ve dünya şampiyonlarının yerini ve zamanını belirleme konularında yetkili tek kurum UCI’dır. 
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şey yapmadım. Triatlona uzun yıllardır 
başlamak istiyor ve hayalini kuruyordum. 
Şimdi hayallerimi gerçekleştiriyorum. 

l Seni bu spora kim teşvik etti?
Aslında kimse teşvik etmedi. Biz 
daha önceden ailecek Balıkesir’de 
yaşıyorduk. Balıkesir’de bir 
triatlon antrenörü vardı. Yüzme 
antrenmanlarımı yaparken onların 
takımlarının antrenmanlarını 
görüyordum. Ben neden bu 
sporu yapamıyorum deyip merak 
salmıştım. Çok hoşuma gitti. 
Çünkü sadece yüzme branşından 
oluşmuyor, hem bisiklet var hem 
koşu var. Yüzme mental olarak 
biraz daha zor bir branş. Çünkü 
sürekli aynı ortamdasınız ve 
tek yaptığınız şey yüzmek. Bu 
nedenle bisiklete binmek ve 
aynı zamanda da koşmak 
benim ilgimi çok çekti. Hep 
başlamak istemiştim ama 
zor bir branş, spor dalı 
olduğu için ailem zorlanıp 
yapamayacağımı düşünerek 
bana izin vermemişlerdi. 18 
yaşımdan sonra artık kendi 
kararımı vererek bu spora 
başladım. 

l Bunun haricinde 
bu sporu yaparken 
karşılaştığın zorluklar 
neler?
Yaşadığımız en büyük 
zorluk sanırım triatlon 
branşının Türkiye’de 
pek fazla tanınmaması. 
İki ya da üç yıl önce 
triatlon nedir diye 
sorsanız, belki çok 
daha az insan cevap 
verebilirdi ama şu 
anda çok revaçta 
olan bir spor ve 

Renkli 
kişilik, 
1996 

doğumlu, 
yüzme ile 
spor yapmaya 
başlayan olan 
ve 13 yaşında 
“triatlet 
olacağım” 
diye kafasına 
koyan ve bugün 
ülkemizi başarılı 
bir şekilde 
temsil eden 
milli triatlet Esra 
Nur Gökçek ile 
keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik.

l Esra Hoşgeldin 
öncelikle seni tanıyalım. 
İsmim Esra Nur Gökçek. 
Milli sporcuyum, triatlon 
sporu ile uğraşıyorum. 
23 yaşındayım. Bugün 
triatlon ve genellikle 
bisiklet sporu üzerine 
konuşacağım. Şimdiden 
keyifli dinlemeler. 

l Teşekkürler. Bu spora kaç 
yaşında başladın?
Bu spora başlayalı dört 
yıl olmak üzere. 18 yaşımı 
bitirirken başlamıştım. 
Uzun yıllardır triatlonu 
biliyordum ama başlamak 
için fırsatım olmıştı. Daha 
önceden yüzme sporu ile 
uğraşıyordum. Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nde milli yüzücüydum. 
Profesyonel olarak yüzme 
hayatımı sonlandırdıktan sonra, 
yaklaşık bir üç ay kadar tamamen 
yüzmeden de koparak hiçbir E

S
R

A
 N

U
R

 G
Ö

K
Ç

E
K

N
A

S
IL

 TR
IA

TLE
T O

LD
U

M

Yaşadığımız en büyük 
zorluk sanırım triatlon 
branşının Türkiye’de pek 
fazla tanınmaması. İki ya 
da üç yıl önce triatlon nedir 
diye sorsanız, belki çok daha 
az insan cevap verebilirdi 
ama şu anda çok revaçta 
olan bir spor.

2 Mustafa Kemal KARA

<<İÇİNDEKİLER
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gerçekten inanılmaz bir ivme kazandı. Triatlon 
branşı Türkiye’de çok gelişiyor. Özellikle “Ironman” 
çok popüler olduğu için insanlar triatlonu da 
merak etmeye başladı. Ama yine de bir futbol ya 
da basketbol gibi revaçta olan sporlardan değil. 
Biz de bunu tanıtmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız 
en büyük zorluk bu. Çünkü insanlara önce ne 
yaptığımızı anlatmak zorunda kalıyoruz. 
Aynı zamanda triatlon çok masraflı bir spor dalı. 
Tek bir branşı içermiyor. Bir yüzücü gibi yüzme 
antrenmanı, bir bisikletli gibi bisiklet antrenmanı 
ve bir koşucu gibi koşu antrenmanı yapmamız 
gerekiyor. Uluslararası anlamda, yabancı sporcular, 

uluslararası başarılar kazanan sporcular neler 
kullanıyorsa sizin de onları kullanmanız, aynı 
malzemelere hemen hemen yakın olmanız 
gerekiyor. Bu yüzden de biz genellikle hep 
sponsor arayışı içinde oluyoruz. Çünkü bir yerden 
sonra kendinizin veya ailenizin kaynakları yeterli 
olamıyor ve açıkçası triatlon pek fazla bilinmediği, 
tanınmadığı için de sponsor bulmak kolay 
olmuyor. 
Ben milli sporcuyum ve sadece triatlon yapıyorum, 
Ironman şu anda benim hedefim olan bir dal 
değil. Çünkü Ironman’de bir olimpiyat yok ve tek 
hedefiniz kendinizi geliştirmek ve “ben Ironman 

bitirdim” diyebilmek. 
Benim dalımdaysa daha 
çok rakipleriniz var ve 
sürekli hızlı olmak ve onlarla 
yarışmak zorundasınız. Tamam 
kendinizi geliştirmek önemli 
olabilir, hedef yarışlarınız 
oluyor ve onlardan da derece 
elde etmeye çalışıyorsunuz. Ama sponsor 
bulma aşamasında bunu firmalara anlatmak biraz 
zor. Marka her zaman çok daha ön planda oluyor. 
Bu yüzden Ironman sporcularına yani tabiri caizse 
daha çok yaş grubu sporcularına sponsor olmak 

firmaların daha çok tercih ettiği şey oluyor. 

l Milli sporcu olarak biraz başarılarından 
bahsetmek ister misin?
Türkiye şampiyonuyum. İki hafta önce Afrika 
kupasında birinci oldum. 2017 yılında da bir 
Afrika kupasında birinci olmuştum. Şimdi 2020 
olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Bu aynı zamanda 
2024 olimpiyatları için de benim için bir geçiş 
süreci denilebilir.

Dünya sıralamasında bayan-erkek en iyi Türk 
sporcuyum. Sıralamamı geliştirmeye çalışıyorum. 
Bu seneki hedefim ilk 100’de olabilmek. Çünkü ilk 
yüzde olmak demek 2020 olimpiyatları için çok 
büyük bir imkan demek. Şu ana kadar Türkiye’den 
olimpiyatlara gidebilmiş bir triatlet yok. Ben bir 
ilk olmaya çalışıyorum. 

l Harika! Umarım bizi gururlandırırsın. 
Umarım. 

l Sponsorlarından bahsetmek ister misin?
Shimano Türkiye benim sponsorum. Bisiklet 
üzerinde görebileceğiniz bütün malzemelerimi 
Shimano tedarik ediyor. Sanırım şu anda bana en 
büyük yardımı sağlayan Shimano. Çünkü bisiklet 
hem pahalı ve hem de zahmetli bir branş. 
Örnek vermek gerekirse; sürekli yurtdışındaki 
yarışlara gidiyorum ve seyahatlerimde taşıma 
esnasında bisiklet ve bisiklet parçaları çok 
zarar görebiliyor. Bu konuda Shimano bana 
gerçekten çok büyük yardımcı oluyor. 
Onun dışında Under Armour benim koşu 
sponsorum, giyim ve ayakkabı konusunda 
sponsorum. Başka da sponsorum yok. 

l Esra, biraz antrenman programından 
bahseder misin?
Yoğun bir antrenman programım 
var. Haftanın yedi günü antrenman 

yapıyorum. Dinlenme günüm yok. Olursa da 
yarışlardan bir-iki gün sonrasına kadar olabiliyor. 
Haftanın iki günü aktif dinlenme şeklinde. Ama 
aktif dinlenme de günde bir saat ya da yarım 
saat spora ayırarak dinlenmek değil. Çünkü, 
triatlon ne yazık ki affedici bir branş değil. Üçlü 

Dünya 

sıralamasında 

bayan-erkek en iyi 

Türk sporcuyum. 

Sıralamamı 

geliştirmeye 

çalışıyorum. Bu 

seneki hedefim ilk 

100’de olabilmek. 
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branş olduğu için vücudumuz sürekli tekrar 
halinde olmak zorunda ve kaslarınızın o egzersizi 
unutmaması gerekiyor. Bu yüzden de aktif 
dinlenmede bile olsam günde yaklaşık iki veya üç 
saat antrenman yapıyorum. Mesela bugün benim 
aktif dinlenmem ama bir saat yüzmem ve bir 
saat bisiklet antrenmanım ve aynı zamanda da 
temel çalışmam var. Genellikle Cumartesi ve Pazar 
günlerim en yoğun günlerim. Bu günlerde 3-4 
saatlik uzun bisiklet ve aynı zamanda uzun koşu 
antrenmanlarım oluyor. 

Yarış öncesinde yaklaşık 3-4 gün kala 
antrenmanları biraz azaltmaya başlıyorum. Tabii 
böyle olunca sosyal hayata daha az zaman kalıyor. 
Yoğun antrenmanlardan sonra dışarı çıkacak, 
arkadaşlarınızla vakit geçireceğiniz zamanlar için 
enerjiniz ne yazık ki kalmıyor. Gönül isterdi ki, 
yapalım ama aktif dinlenme haricinde genellikle 
evde dinleniyoruz ve uyuyoruz. 

l Bir triatlet nasıl beslenir?
Aslında bu çok tartışılan bir konu. Genellikle 
farklı diyetler uygulayan insanlar var. Daha çok 
protein ağırlıklı beslenen veya karbonhidrat 
ağırlıklı beslenen veya tam tersi yüksek yağ az 
karbonhidrat tarzı beslenen farklı sporcular var. 
Ben açıkcası beslenmeme çok fazla dikkat eden 
birisi değilim. Zaten antrenmandan geldiğinizde 
inanılmaz derecede aç oluyorsunuz. Önünüze 
ne gelirse yemek istiyorsunuz. Çok fazla ayırmak 
durumu olmuyor. Ama ben daha çok karbonhidrat 
ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Çünkü yaptığımız 
spor bir dayanıklılık sporu ve dayanıklılıkta 
da genellikle karbonhidrat çok önemli bir yer 
kaplıyor. Aynı zamanda proteine de çok dikkat 
ediyorum. Günde iki veya üç yumurta muhakkak 
yerim. Tek dikkat ettiğim şey ise şekeri az almak. 
Tatlılardan daha çok uzak durmaya çalışıyorum. 
Eğer canım tatlı yemek isterse de bu daha çok 
basit tatlılar oluyor. Mesela dondurma gibi... 
Şeker ihtiyacımı daha çok meyvalardan almaya 
çalışıyorum. 

Dayanıklılık branşında dikkat etmemiz gereken 
şeylerden birisi de şeker aslında. Gerçenten 
şekerden uzak durmak gerekiyor. Bu sadece 
spor yapan bir insanın değil, normal olarak spor 
yapmayan bir insanın da dikkat etmesi gereken 
şeylerden birisi. 

l Genç bir arkadaşımız triatlet sporuna kaç yaşında 
başlamalı? Ona neler önerirsin?
Triatlona başlama yaşı diye bir şey yok. İstediğiniz 
yaşta istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. İsterseniz 
40 yaşında olun, isterseniz 10 yaşında olun hiç 
fark etmez. Ama eğer hedefiniz profesyonel 
anlamda ilerlemek, milli takıma girmek, 
uluslararası anlamda dünya şampiyonalarında 
yarışmaksa tabii ki ne kadar erken olursa o kadar 
iyidir. 

Branşlaşmak çok önemli. Bu demek değil ki 
7-8 yaşlarında bir çocuğu doğrudan triatlona 
yönlendirip bu şekilde antrenmanlar yapmasını 
sağlamak gerekir. Bu aslında pek doğru olan ya da 
uluslararası yaklaşım değil. Yurtdışında sporcular 
genellikle hep yüzme ile başlıyorlar. Oyun amaçlı 

https://www.youtube.com/watch?v=zHDvLPUEthg
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olarak genellikle 
hep koşturulurlar. 
Onlar koştuklarını 
anlamazlar ama 
aslında koşu 
antrenmanı 
yapıyorlardır. Bisiklet 
ise zaten sonradan 
gelişebilen bir spor 
dalı. Bisiklet daha 
çok güç demek. Bu 
nedenle de erken 
başlamanıza çok fazla 
gerek yok. Ama koşu 
ve yüzme çok önemli. 
Özellikle de yüzmeye ne 
kadar erken başlarsanız o kadar 
iyi. 

Ama hedefiniz sadece triatlondan keyif almak, 
spor yapıyor olmak veya bir Ironman bitirmekse, 
istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Düzenli 
antrenmanlar yaptıkça kendinizi geliştirebilir ve 
yarışlara girebilirsiniz. Bunun yaşı yoktur. 

l Son olarak neler söylemek istersin?
Trafik açısından Türkiye’de biraz zorlanıyoruz 
açıkçası. Aslında bunun sebebi de sanırım 
bisiklet süren insan sayısının az olması. Çünkü 
bisiklet süren bir insan ne olursa olsun araba 
sürerken karşısında bir bisikletli görürse ona 
saygı göstermesini biliyor. Ben hemen hemen her 
gün bisiklet sürüyorum. Aynı zamanda ben araba 
sürerken bir bisikletli gördüğüm zaman onunla 
aramda ne kadar mesafe bırakmam gerektiğini, 
nasıl sollamam gerektiğini biliyorum ve bunlara 
dikkat ediyorum. Empati kurabiliyorum çünkü. 

Bisiklet kazaları ve tabiri caizse son zamanlardaki 
bisiklet üzerinde ölümler çok fazla artmaya 
başladı ve biz bunlara trafik kazası demeyi tercih 
etmiyoruz. Bunlar aslında trafik cinayetidir. 
Bunların sayısı azalacaktır diye umut ediyorum. 
Bunun için küçük yaştan itibaren görev ailelere 
düşüyor. Herşeyin başı eğitimden geçiyor. Bisiklet 
ile ilgili eğitim verilmesi gerekiyor. Aslında 
her bisiklet süren de bir eğitimden geçmeli. 

Bisikletlilerin 
de nasıl sürmesi 
ve nelere dikkat 
etmeleri gerektiğini 
bilmeleri gerekiyor. 
Çok fazla kasksız 
bisiklet süren 
görüyorum. Bunlara 
dikkat edilmesi 
gerekiyor. Kask 
gerçekten hayat 

kurtaran şeylerden 
birisi. Arabada emniyet 

kemeri takmak gibi bir 
şey. İlerleyen zamanlarda 

bu kazaların azalmasını 
umut ediyorum ve bisiklet 

süren insan sayısının da artmasını 
diliyorum. 

l Seni sevenlere ve takipçilerine neler söylemek 
istersin?
Çok güzel mesajlar alıyorum aslında. Bunlar 
da genellikle beni takip eden sporcuların 
velilerinden oluyor. Bunlar beni çok mutlu 
ediyor. Doğru yolda olduğumu gösteren çok 
güzel mesajlar atıyorlar. Genellikle söyledikleri, 
oğullarının veya kızlarının beni idol olarak 
gördüğü oluyor. Bunlar aslında beni kazandığım 
başarılardan daha çok motive eden şeyler. 
Çünkü ben birşeyler kazanmaktan veya bir yarış 
kazanmaktan daha öte gelecek nesillere örnek 
olmayı istiyorum. Bu sporu Türkiye’de geliştirmek 
istiyorum. Başladığımda da hep bu sporun 
öndekilerinden olmak istediğimi söylemiştim. 
Kapısını açan insanlardan olmak istiyorum. 
Benim amacım, evet, olimpiyata gitmek, başarı 
kazanmak, birşeyler kazanmak, altın madalya 
kazanmak ama daha da ötede gelecek nesillere 
örnek olmak, kardeşlerime örnek olmak ve 
doğruyu yanlışı ayırmak olacak. Biz çok zorluklar 
yaşıyoruz. Benden önceki dönemlerde bu sporu 
yapan sporcular da çok büyük zorluklar yaşamışlar 
ve birçoğu bu zorlukları aşamadıkları için sporu 
hep bırakmak zorunda kalmışlar. Amacım, bu 
sporda aşılamayacak engelleri kaldırabilmek ve 
doğru yolu kardeşlerime gösterebilmek. b

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
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Bisiklet, insanlığın 
en asil icadıdır.
William Saroyan

µ  Tanju TAŞÇILAR



Yapımcı: Alex Gibney, Frank Marshall, Matthew Tolmach
Senaryo: Alex Gibney
Konusu: “Kaybetme fikrine bile katlanamıyorum; benim için 
kaybetmek ölüm demek.” Sözlerini söyleyen ve kanseri atlattıktan 
sonra 7 defa Fransa Bisiklet Turu’nu kazanan Lance Armstrong’un 
kullanığı dopingler nedeniyle spordan men edilişini konu alıyor. 
Belgesel niteliğinde olan bu film aynı zamanda en büyük doping 
skandalını konu alıyor.

Quicksilver - 1986
Imdb Puanı: 5,6/10
Tür: Suç, Drama, Gerilim
Yönetmen: Thomas Michael Donnelly     
Yapımcı: Daniel Melnick                                    
Senaryo: Thomas Michael Donnelly
Konusu: Film vermiş olduğu hatalı bir karar sonrasında parasının 
büyük bir kısmını kaybeden Jack’in işini bırakarak bisikletli kurye 
olmasını konu alır. San Francisco’nun sokaklarında kuryeliğe 
başlayan Jack kaybetmiş olduğu özgüveni tekrar kazanmaya 
çalışmaktadır.

Belleville’de Randevu
Imdb Puanı: 7,8/10
Tür: Animasyon, Komedi, Drama
Yönetmen: Sylvain Chomet
Yapımcı: Didier Brunner, Paul Cadieux Büyük annesi Madam 
Souza tarafından büyütülen ve yetim bir çocuk olan 
Champion’ unun hikayesini konu alır. Büyük annesinin 
hediye ettiği üç tekerlikli bisiklet ile Champion’nun bisiklet 
yarışlarına ilgisi artar. Uzun uğraşlar vererek Fransa Turu’ 
na katılır ve orada Fransız Mafyası tarafından kaçırırlar. 
Büyük annesi ve köpeğinin onu kurtuarmak üzere yola 
çıktıkları bu animasyon filminde ana tema bisiklet, sevgi ve 
vazgeçmeme ögeleri konu alınır. b

Kaynaklar

sinemalar.com   •  imdb.com
milliyet.com.tr   •  listelist.com
advenport.com  •  hayalmeyal.org

The Flying Scotsman
Imdb puanı: 7,1/10
Tür: Dram, Spor
Yönetmen: Douglas Mackinnon
Senaryo: John Brown, Simon Rose
Yapımcı: Peter Gallagher, Peter Broughan
Konusu: “Uçan İskoçyalı” Eski bir dünya şampiyonu olan ve 
“dünya bir saatlik zamana karşı” yarışını kendi tasarlamış 
olduğu çamaşır makinesinin bazı parçalarından yapılma 
bu bisikleti kullanıp kazanan ünlü İskoç bisikletli Graeme 
Obree’nin hikayesini konu alıyor. Obree’nin bisikletinin 
maliyeti en yakın rakibinden çok daha düşüktür. Bunun yanı 
sıra Obree’nin bisikleti ergonomik açıdan kötüdür. Obree’nin 
başarılarının ardından Dünya Bisiklet Federasyonun 
engellemek için karşısına kurallar koyarak zorluklar çıkarır. 

Armstrong Yalanı (The Armstrong Lie)
Imdb Puanı: 7,3/10
Tür: Belgesel, Biyografi, Spor
Yönetmen: Alex Gibney

BISIKLETI KONU 
ALAN FILMLER

Tutkumuz olan beyaz perdede pedallar dönüyor. Pedal 
çevirerek değil, sinema koltuğunda oturarak bisikletin keyfini 
süreceğiniz bir kaç adet film önerisi sunuyoruz.

Bisiklet Hırsızları ( Ladri di biciclette)
Imdb: 8,3/10
Tür: Dram, Suç
Yönetmen: Vittorio De Sica
Senaryo: Vittorio De Sica, Cesare Zavattini, Suso Cecchi D’Amico, 
Adolfo Franci, Oreste Biancoli, Gerardo Guerrieri
Yapımcı: Vittorio De Sica, Giuseppe Amato
Konusu: Bisiklet Hırsızları, çalınan bir bisikletin etrafında 
dokunaklı bir baba -oğul hikayesini anlatmakta. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Roma’da var olma çabası veren bir işçinin 
bakış açısıyla o dönemdeki insanların durumunu gözler önüne 
sermektedir. Yeni işi için aldığı bisikletin çalınmasıyla başlayan 
film, oğlu ile Roma’nın her yerini arayan babanın hikayesini ve 
savaştan sonra toplumun durumunu konu alır. Aynı zamanda 
1950 yılında en iyi yabancı film Oscar ödülünü almıştır.
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https://www.sinemalar.com
https://www.imdb.com
http://www.milliyet.com.tr/Bisiklet-severlerin-Izlemesi-Gereken-10-Film-molatik-6329/?Sayfa=2
https://listelist.com/bisiklet-filmleri/
https://www.advenport.com/makale/bisikletin-basrolde-oldugu-5-film 
https://www.hayalmeyal.org/2018/11/her-bisikletcinin-muhakkak-izlemesi.html
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Haziran sayımızda sizlere “downhill” 
disiplinini anlatmıştık. Bu sefer yakışıklı 
üvey evlat olan “enduro”yu anlatacağız. 

Enduro, İngilizce’de dayanıklılık anlamına gelen 
endurance kelimesinden 
türemiş bir isim. 
Anlaşılacağı üzere 
yorucu ve yıpratıcı bir 
disiplin.

Müsabakalar kısaca 
şu şekilde gerçekleşiyor: Genellikle enduro 

yarışları üç ya 
da daha fazla 
etaptan oluşur. 
Etaplar arasında 
geçiş etabı adı 

verilen 
kısım-

lar yer 
alır. 

Her yarışmacının etaplara çıkış 
süreleri daha yarışa başlamadan 
verilir. Yani X numaralı bir yarışçının 
ikinci etaba saniyesine kadar 
ne zaman başlayacağı bellidir. 
Yarış başlangıcı genellikle yarışın 
bittiği noktadadır. Yani ilk etaba 

ulaşmak için pedalla tırmanmak zorundasınız! 
Ayrıca diğer etaplara geçerken de genellikle 
pedallamak durumundasınız. Daha bitmedi, 
çoğu organizasyonda geçiş etapları dahil 
herkes kaskını kafasında tutmak zorundadır. 
İşin özü enduro disiplini her babayiğidin harcı 
değildir. Hem tırmanabilmek hem de inebilmek 
gerekir. Yarışlar genellikle 5-6 saat sürmektedir. 
Hal böyle olunca enduro yarışlarının canlı 
yayınlanması da imkansız hale gelmektedir. 
Özet olarak bile ancak Enduro Dünya Serisi 
yarışlarını görebilirsiniz. Bu yüzden genel kitle 
enduro disiplinini çok bilmez.

Ülkemizde enduro disiplininde 
dünya standartlarında 

sayılabilecek Tahtalı Down 
Olympos 

2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER
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parkuru yer almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda 
beşincisi düzenlenmiş ve sonrasında 
talihsizlikler sebebi ile devamı gelmemiştir. 
En yakın zamanda altıncı Down Olympos’un 
düzenlenmesini diliyoruz. 

Enduroda ekipmanlar da dayanıklılık üzerine 
odaklıdır. Örneğin bisikletleri mini downhill 
olarak betimleyebiliriz. Gerek amortisör 
yeteneği gerekse dayanıklılık olarak 
gerçekten üst düzeydedirler. Üstüne 
bir de tırmanabilmek için gerekli 
olan vites ve sele borusu 
ekipmanlarına sahiplerdir. 
Sürücüler ise koruma için 
genellikle tam kapalı 
kask, dizlik ve dirseklik 
kullanırlar.

Enduro için 
Dünya’nın 
neresine 
giderseniz gidin 
duyacağınız bir 
kaç kalıp cümle 

vardır. Diller değişse de anlamı aynıdır. “Böyle 
yokuş mu olur?, Ne tırmandırdılar!, Seneye 
gelmem!”.

Cevabı ise tektir; “This is Enduro, House MD” 
(İşte bu enduro, House MD). Bu arada enduroyu 
bir kere tadan ne kadar küfrederse etsin ertesi 
yarışa kesinlikle yine katılır. b

Ülkemizde 

enduro 

disiplininde 

dünya 

standartlarında 

sayılabilecek 

Tahtalı Down 

Olympos 

parkuru yer 

almaktadır.
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= 66kg) denklemi,  benim yokuşlarda 
hızlı tırmanmamı sağlayan bir hafiflik 
ve deparlarda yeteri kadar güç üretecek 
kaslarımın olmasını sağlıyor. Daha hafif 
olsam kaslarım azalacak yokuşları daha 
hızlı çıkabileceğim ancak bu sefer depara 
kalkamayacağım, daha kaslı olsam depara 
daha iyi kalkabileceğim ama yokuşlarda 
yavaşlayacağım. Optimum demekle 
bunu kastediyorum. Her iki tarafı da aynı 
anda ortanın üstü performansla en iyi 
yapabilecek noktadayım. 

2. GIDA ÇEŞİDİ:

Demir: Aşırı yüksek efor sırasında kanımdaki 
oksijen yetmediği için kalp daha yüksek 
nabızla atmaya çalışıyor, işte kanımda daha 
çok oksijen bulundurabilsem, aynı hızda 
kalbim daha yavaş atacak, nabız düşecek. Bu 
sebeple uyguladığım yöntemlerden bir tanesi 
alyuvarlarımın daha fazla oksijeni bağlaması 
için dışarıdan demir içeren besinleri daha 
çok tüketmek ve demir hapı almaktır. En çok 
demir sağlayan besinler: Kuru kayısı, kuru 
üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler, yeşil 
yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı), fındık, fıstık, 
susam karaciğer, kırmızı et, tavuk,  balıketi, 
yumurta, pekmez, üzüm ve kuru baklagillerdir. 
Unutmayın, demir hapı kullanıldığında ve 
yükleme tamamlandığında dışkı siyah oluyor.

Kırmızı pancar: Kırmızı pancar, doğal nitrat 
(NO3) içeren bir sebzedir. Nitrat, midede 
asitliğin de yardımıyla nitrit (NO2) ve nitrik 
oksite (NO) çevrilir ve bu şekilde kullanılır. 
Damarları genişletir ve yüksek nabızlardaki 
antrenmanlarda damarları korur. Kas ve kalp 
kan akım hızını arttırır. Gerekli yerlere oksijen 
ulaşımını hızlandırır. Kas hücresi içinde enerji 
depolanması artar. Aynı zamanda glikozun 
yıkımı azalır. Mitokondri solunumu artar. 
Böylece, spor esnasında damar kanlanması 
ve oksijenlenmesi hızlanır. Hepsinin sonucu 
olarak da, sporda dayanıklılık artar. Hedef 
yarıştan önce alınan kırmızı pancar suyu 
yaklaşık olarak %3-%6 oranında performans 
gelişimi yaratır. Bir hafta öncesinden 
başlayarak yapılan yükleme ise etkiyi çok 
daha arttıracaktır. Fazlası zararlı olabilir, 
dışkı ve idrar kırmızı olur, ayrıca kanama 
da yapabilir, bunun sonuncunda ölüm bile 
olabilir. 1 haftadan fazla kullanmıyorum ve 
kimseye tavsiye etmiyorum.  Ayrıca tansiyonu 
da aşırı düşürebilir, bayılma oluşabilir. Düşük 
tansiyonlu veya zayıflama rejimi yapan kişiler 
bu yöntemden uzak dursun.

Tuzlar: Yarışlardan veya aşırı performans 
göstereceğim aktivitelerden önce kasların 

Uygun koşullar yani çok yüksek hızlı, 
maksimuma yakın veya maksimum 
efor sağlanan +180 bpm nabız 

değerlerinde nefesin yetemediği aktivite 
veya yarışlar için hazırlanmıştır. Bu konunun 
orta hızlı sürüşlerle ya da koşularla ilgisi 
yoktur. Bu kadar yüksek nabızla spor yapmak 
tehlikelidir ve burada yazılanlar sadece kendi 
uyguladıklarımdır. Kullandığım yöntemler 
sağlığa zararlı olabilir, bu yöntemleri tavsiye 
etmiyorum. Nabız düşürmek için benim 
şahsen dikkat ettiğim 4 konu var. 

1. DÜŞÜK VÜCUT AĞIRLIĞI  
VE DÜŞÜK YAĞ ORANI:

Yaklaşık 19 ay boyunca tarafımdan 
kendimde ölçülen verilerden oluşan 
grafikten görüldüğü üzere vücut yağ 
oranı ile koşu hızı ters orantılıdır. “X” 
şeklinde bir grafiktir ve vücut yağ oranı 
düştükçe, koşu hızı artmaktadır. Şu 
anda optimum yağ kas oranındayım 
ve 2 yıldır 100 gram bile değişmedim. 
Boy-12 kg (178cm boyum var, 78 - 12 

ÇOK YÜKSEK EFORDA KOŞU VE 
BISIKLET SÜRMEDE NABIZ DÜŞÜRME

2 Selim ZX

<<İÇİNDEKİLER
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ve sinirlerin daha iyi elektrik akımı iletmesi 
için normal sofra tuzu, kaya tuzu ve Himalaya 
tuzunu suda karıştırıp içiyorum. Sinirler 
elektriği daha iyi iletirse daha seri hareket 
edebileceğimi düşünüyorum. 

3. SPOR ÖNCESİNDE/ESNASINDA GIDA:
Yarışlarda kesinlikle lif içermeyen gıdalar 
alıyorum. Yarıştan hemen önce yiyeceğim 
muz, kuruyemiş, et  veya kuru meyve gibi 
lifli gıdalar bağırsaklarda hazım olana kadar 
2-3 saat boyunca benim çok değerli olan 
kanımdaki oksijeni kullanacaklar hatta 
çalacaklar. Bağırsaklarda atık bırakmayacak 
veya çok uğraştırmayacak gıdaları alırım. 
Adi şeker, gazoz, jel, jelibon, karbonhidrat 
toz suplementleri  vs. tercih ediyorum. Yarış 
benzeri bir aktivite esnasında bağırsaklarıma 
giren muz ancak 1 saat sonra işime 
yarayacaktır. Bu arada belki performansımın 
%5’ini düşürecektir çünkü kanımda gıdım 
gıdım arttırmaya çalıştığım o değerli 
oksijenimi çalacak ve bunun neticesinde beni 
belki de 40 kişi geçecektir sırf o bir tane lifli 
gıda olan muzu yediğim için. Yarış sırasında 
sağlıklı yaşam düşünülmez, liflerle işimiz 
yoktur. Yarış sırasında en çabuk enerji veren 
en zararlı şekerler bile dostumdur.

4. YARIŞ ESNASINDA TAKTİKLER:
Ağızdan Nefes: Ağızdan nefes alırım, 
burundan almak gibi bir kısıtlamaya girmem, 
ağzımı açabildiğim en büyük halde nefes 
almaya çalışırım.
   
Turbo Nefes: Normalde herkes nefes almayı 

düşünmez, vücut yaptığı spora göre otomatik 
nefesi arttırır. Otomatik nefes sistemi geç 
kalır, kandaki oksijen miktarı yetmeyince 
siz farkında olmadan nefes hızı artar. İşte 
ben burada araba motorlarında olduğu 
gibi nefesi zorluyorum, otomatik alma 
durumunu pas geçip kendim daha hızlı 
nefes (hiperventilasyon) alıyorum, böylece 
gecikme oluşmuyor ve 20 saniye içinde hızım 
artıyor ya da aynı hızımı korumak şartıyla 
nabız saatimden kontrol ettiğim nabzım 182 
bpm’den 180 bpm’e düştüğünü görüyorum. 
2 bpm ne olacak diyebilirsiniz ama o sizin 
yarışı bırakmayıp devam etmenize sebep 
olabilir. Ya da bayılma sınırına girmezsiniz. 
Ayrıca her konudan 2-3 bpm tasarruf 
ettiğinizde toplamda yüksek bir sayı elde 
etmiş olursunuz. Kaldı ki gerekirse son 
anlarda +182 bpm üstünde depara kalkacak 
payınız kalır. Bu durum su kaybındaki duruma 
benziyor; sporda devamlı su içilmesi veya 
baştan epey yükleme yapmak gerekir çünkü 
spor esnasında susama hissederseniz geç 
kalmışsınız demektir.  

Yükleri Atmak: Ağırlık önemli demiştik. Yedek 
lastik, pompa, akıllı telefon (kılıfıyla beraber 
1/4 kg olabiliyor), yarış kısaysa (47 Km 
Çeşme Grandfondo gibi) su veya boş suluk 
bulundurmam veya yarım su (karbonhidratlı) 
bulundururum.
Başta yazdığım gibi bu gibi yöntemler en 
uç noktada spor yaparken uyguladığım ve 
tehlikeli sonuçlara yol açabilecek sonuçlar 
yaratabilir yöntemlerdir. Kimseye tavsiye 
edilmez. b
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XT SLX

Rağbeti yüksek bir marka olan Shimano 
aktarma sistemlerinde her zaman 
muhafazakar davranmıştır. Bir tek 

“Shimano Airlines” hariç, ama istisnalar kaideyi 
bozmaz. Şu anda önümüzde Shimano’nun bir 
miktar geç kaldığı fakat durumu çok güzel 
toparlamayı başardığı yepyeni 8100 XT ve 7100 
SLX grupsetleri yer alıyor.

Öncelikle şunu söyleyelim, iki grupset de 12’li 
kasete sahip. Evet yanlış duymadınız. Artık 
Shimano’nun uygun fiyat politikası ile 12’li 
vitese sahip olabileceksiniz. Geçtiğimiz yıl 
tanıtılan ve akabinde satışa sunulan 12’li 9100 
XTR setin fiyatından sonra XT ve SLX setler 
bütçe dostu sayılabilecek fiyatlara satılacak. 
9100 XTR ile ilk kez ortaya çıkan “micro 
spline” teknolojisi yeni XT ve SLX’lerde de 

kullanılıyor. Bu sistem kısaca yeni bir kaset 
yatağı anlamına geliyor. Eğer 12’li shimano 

kaset kullanmayı 
planlıyorsanız 
arka göbeğinizi 
micro spline 
uyumlu hale 
getirmelisiniz. 
Fakat bu işlem 

çok da kolay olmayabilir. 
Yeni standart shimanonun 

kendi göbeklerinde ve Dt Swiss gibi büyük 
üreticilerde yer alıyor. Yani göbek işi de biraz 
tuzlu olacağa benziyor.

Frenlerde de büyük değişiklikler var. 4 pistonlu 
XT frenlere tam alışırken bu sefer SLX serisine 
de 4 pistonlu kaliperler geldi. Aynı zamanda 
9100 XTR kollarda tanıştığımız yeni kelepçe 
sistemi yeni nesil XT ve SLX fren kollarına da 
gelmiş. Tüm bu yenilikler yüksek fren gücü 
arayanları tatmin edecektir.

Aynakol tarafında shimano tabularını yıkarak 
tek yapraklı modelleri ön plana almış durumda. 
Çift yapraklı 36-26 oranında bir aynakol da 
seçenek olarak sunuluyor.

Vites kollarında yeni bir kelepçe standartı 
gelmiş durumda. Adı ise i-Spec EV. Daha önce 
i-Spec A, i-Spec B, i-Spec II gibi bir sürü kelepçe 
standartı varken şimdi bir yenisiyle daha karşı 
karşıyayız. Bunun dışında shimano vites kolları 
yine bildiğiniz gibi: Mükemmel!

Özet geçecek olursak Shimano XTR 9100 
serisinde yaptığı büyük yenilikleri XT ve SLX 
serisine de uygulamış gözüküyor. Orta ve üst 
sınıf kullanıcıları tatmin edecek bu seriler 
rakiplerine göre bir miktar daha uygun fiyatı ile 
dikkat çekecek gibi gözüküyor. Yeni modellerin 
satış tarihi Haziran ortası olarak verilmiş 
olsa da halen satışta değiller. Bu yüzden fiyat 
konusunda tam bir değer veremiyoruz. b

2 Serin ÜÇER

<<İÇİNDEKİLER

SHIMANO
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BİSİKLETİN MÜZİK 
YOLCULUĞU

Benim dedem 
Akhisar’ın en 
tanınmış bisiklet 
tamircisiydi. Bütün 
çocukluğum da 
Akhisar’da geçtiği 
için, yaz tatillerim 
falan... oradan 
bisiklet alıp 
bütün Akhisar’ı 
turlardım.

Canlı müziğin İzmir’deki en iyi 
temsilcilerinden olan Tezgah ile hem 
müzik hem de bisiklet üzerine keyifli bir 

sohbet gerçekleştirdik. 

l Öncelikle hoşgeldiniz. Tezgah grubunu 
tanıyabilir miyiz?
Tezgah grubu biziz. Tezgah grubu bundan 7.5 
sene önce 2012 yılında kuruldu. Aslında bizim 
Özgür ile, kurucu davulcumuz ile başlattığımız 

bir projeydi. Şans eseri bir 
arkadaşımızın önerisi 
üzerine Ozan ile tanıştık. 

O dönemdeki kadroyu 
kurduk. 24 Mart 2012 

Cumartesi günü 
Boombox’ta, artık 
bulunmayan güzide 
mekanımız, ilk 
programımızı 
yaptık. O günden 
beri de, artık 7 
seneyi devirdik, 7.5 
seneye yaklaşıyoruz, 

faaliyetlerimize 
devam ediyoruz. İlk 
günkü kadrodan Ozan 

ile ikimiz kaldık. Kadro 
çok organik bir yapısı 
olduğu için devamlı 

değişiyor. 

l İsimler neydi?
Berkan Yeniçeri, 
Ozan Alkan 
ve şu anda 

Doğancan Doğan ve İhsan Ersen ile beraber yola 
devam ediyoruz. Gitar ve davullarda... Ben vokal 
ve gitarı üstleniyorum, Ozan da bas gitar ve onun 
da vokal yaptığı gibi bir gerçek var. 

l Konserleriniz her kitleye hitap ediyor sanırım.
Aslına bakarsanız tabii ki biz bir bar grubuyuz. 
Daha çok 18 yaş üstüne hitap ediyoruz ama 
belediye etkinlikleri, okul şenlikleri gibi 
faaliyetlerde de sahne aldığımız için her yaş 
kitlesine hitap etmeye çalışıyoruz. Repertuarımızı 
oluştururken de bunu gözediyoruz. Çünkü bazen 
çalıştığımız mekanlarda yaş ortalaması çok 
yüksek olduğunda hemen biraz eski şarkılara 
geçiyoruz. Bazen bakıyoruz karşımızda ortaokul, 
lise öğrencileri var, daha yeni son birkaç yılda 
çıkmış şarkıları tercih ediyoruz. Bir şekilde 
ortayolu bulmaya çalışıyoruz. 15’ten 65’e kadar, 
hatta daha sonrasına hitap ediyoruz. 

l Albüm çalışması var mı? Veya ilerleyen 
zamanlarda albüm düşünüyor musunuz?
Şu an itibarı ile bir albüm çalışmamız olmadı 
ama düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda bunun 
çalışmasına giriyoruz. Şöyle bir şey ki; bizim 
sahne performansımız da, sahne vizyonu da gün 
geçtikçe değişiyor, doğru zamanda doğru işi 
yapmak istiyoruz. Yani albüm yapmak ile ilgili 
günümüz teknolojisinde çok büyük bir problem 
yok. Üç günde bir albüm kaydedebiliyorsunuz. 
Kendi evinizde bile kaydedebiliyorsunuz. 

Eskiden bunlar çok büyük projelerdi. Bir 
yapımcının size güvenip, yatırım yapıp, bu 
yatırımı geri alabileceğine inanıp bu albüm 
projesini hayata geçirmesi gibi bir gerçek vardı. 

2 Mustafa Kemal KARA

<<İÇİNDEKİLER

TEZGAH
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Şimdi öyle değil. Herkes evindeki bilgisayarda 
albümü kaydedebiliyor. Sonrasında da çok cüzi 
maliyetlerle bir albüm yayınlamak mümkün. 
Ama bundan para kazanabiliyor musunuz? 
Bu albüm için gerekli geri dönüşü alabiliyor 
musunuz? Doğru kitleye ulaşabiliyor musunuz? 
Bunların hepsi tabii ki muamma. Bunu 
becerebilmek için bir başka altını doldurduğunuz 
proje olması gerekiyor. Biz de bunun için 
uğraşıyoruz. Hatta bu görüşmeden sonra 
şarkımızın bir kaydına gideceğiz. Bu bir kısa film 
için bir soundtrack şarkı. En azından bu tip birkaç 
faaliyet var önümüzde. Onun sonrasında da üç-
dört şarkılık bir maxi-single gibi bir ürünü altı ay 
içinde yayınlamayı düşünüyoruz. 

l Peki grup üyeleri olarak ilginç bir anınız var mı?
Çok... Ne kadar istersiniz? Neredeyse her gün 
karşılaşıyoruz. Biz her sene bir yaşgünü yapıyoruz, 
Tezgah bir kişi bir insanmış gibi. Bu sene de 
bundan birkaç ay önce 7. yaşgünü partimizi yaptık. 

5. yaşımızda yaptığımız ve her yıl güncellediğimiz 
bir marşımız var, bu marşta her yıl hikayemizi 
güncelliyoruz. Bir yıl içinde yeni hikayeler de 
yaşandığı için, girenler, çıkanlar, şunu da çaldık, 
buraya geldik, şuraya gittik gibisinden... Bu yıl 7. 
marşta bu küçük anılardan bazı alıntılar var. Ozan 
çok derin uyur ve sizinle sohbet ederken bile üç 
saniye içinde cümleyi bile bitirmeden uykuya 

dalabilir. 
Yine böyle 
bir durumda 
Ozan uyurken 
Susurluk’tan 
geçerken bir 
Starbucks noktası 
var, onu fark 
ediyor, açılmamış 
sesi ile “Starbucks, 
Starbucks” diye 
bağırmaya çalışması 
şarkıda yer aldı. Bazen 
aklımıza gelenler için 
bir dahakinde bunu da 
marşa ekliyelim diyoruz. 
Çok fazla anımız var, birçoğu 
eğlenceli ve biraz argo da içeriyor. 

Beş-altı erkek yolculuk yaptığımız için çok ilginç 
şeyler çıkıyor. Gittiğimiz yerlerde hep ilginç 
insanlarla karşılaşıyoruz. Gece 2-3’te sahneye 
çıktığımız yerler oluyor. Biz o saati beklerken ne 
yiyeceğimizi düşünürken, insanlar içip eğleniyor, 
biz bir anda o ortama girince ilginç mevzular çok 
oluyor. 

l Geçen haftalarda çim konserlerindeydiniz, Bike 
İzmir Bisiklet Topluluğu olarak biz de oradaydık, 
gerçekten bizi de coşturdunuz. Biz de alanı biraz 

coşturmuş olabiliriz. Gerçekten çok keyifliydi. Bisiklet 
sizin hayatınızda nerede?
Öncelikle birazcık etkinlikten bahsedeyim. 
Belediyenin bir organizasyonuydu. O gün de 
Bike İzmir topluluğu, armut pufların olduğu, 
insanlar otursun, çayını kahvesini içsin, müzik 
dinlesin diye yapılmış bir etkinlikti ama biz 
yapı olarak karşımızda eğlenmeyen, dans 
etmeyen insanlara bir şekilde katlanamıyoruz. 
Bizim var oluş amacımız oymuş gibi, yani onlar 
kalksınlar, eğlensinler, coşsunlar istiyoruz. Hatta 
eve gittiğinizde terlemediyseniz, ayaklarınız 
ağrımıyorsa eğlenmeye çıktığınızı anlamazsınız 
bile diyorum. Bizi dinlemeye geliyorsanız bir 
şekilde zıplayıp hoplamanız gerekiyor. O gün de 
o oturan insanları, ilk şarkı, ikinci şarkı ile nasıl 
onları kaldırırız, motive ederiz diye düşünürken, 
Bike İzmir topluluğu imdadımıza yetişti. Arka 
taraftan koşarak gelip dans etmeye başladınız. Bu 
süper bir enerji verdi onlardan cesaret alan tüm 
topluluk da kalkıp hoplayıp zıplamaya başladı. 

l Peki kimse kalkmasaydı erik dalı çalmayı 
düşünüyor muydunuz?
Bazen çok keyfimiz yerinde olup gırgırına 
yapıyoruz. Yani bundan medet umarak yapmıyoruz. 
Biz kendimize “rock” grubu diyoruz. Olayı roman 
havasına, şuna buna bağlayan rock grubuyum 
diyen dostlarımız var zaten piyasada. Çok da 
tasvip ettiğimiz ve başvurduğumuz bir yol değil. 
Çok ucuz ve kolay bir yol olduğunu 
düşünüyoruz. Bu nedenle biz hep 
iyi ve kaliteli müziği icra etmekten 
yanayız.

l Peki ilerleyen zamanlarda içinde bisikleti 
tanımlayan bir parça çalışmayı düşünür müsünüz?
Galiba Mor ve Ötesi’nin beyaz bisiklet diye bir 
şarkısı var. 

l Ya da biz sizden böyle bir şey isteyelim. Bike İzmir 
için bir marş tarzı bir şey olabilir. 
Olabilir aslında. Tasarlamaya başlıyoruz... 

Bisikletin hayatımızdaki yeri sorusuna gelince. 
Benim dedem Akhisar’ın en tanınmış bisiklet 
tamircisiydi. Bütün çocukluğum da Akhisar’da 
geçtiği için, yaz tatillerim falan... oradan bisiklet 
alıp bütün Akhisar’ı turlardım. Hatta çok güzel 
bir BMX bisikleti çaldırmıştık. O zamandan beri 
bisiklet tutkum var. 2005 yılında aldığım ilk 
dağ bisikletim vardı. Güzel bir bisikletti ama 
o da 2013’te çalındı. Çok büyük bir travmaydı. 
İnsanların arabası çalınsa bu kadar üzülmez 
herhalde. Siz beni daha iyi anlarsınız. Bisiklet 
çok kişiselleştirilen bir şey olduğu için, birşeyler 
aldım, taktım, değişiklikler yaptım derken o 
artık fabrikadan çıkan bisiklet olmuyor. Bunun 
da çalınıp gidiyor olmasına, bisiklet hırsızlığına 
katlanamıyorum. Olayın üstünden beş sene geçti 
ama ben hala her beyaz dağ bisikleti gördüğümde 
bakıyorum benim bisikletim mi diye. Bir yerde 
karşıma çıkacak... Bazen bir beyaz bisiklet görünce 
arabadan inip koşturuyorum. 

Yakalarsam, çok güzel 
planlarım var... 

Ozan - Bir gün 
üç bisikletlinin 
yanından 
geçtikten sonra 
Berkan aniden 
durdu. Aynadan 

bisikletlilere 
bakıyordu. Bak bakayım şu benim 

bisiklet mi dedi. Üzerinde yazan farklı olunca 
onun olmadığı ortaya çıktı. 

O bisiklet çalındıktan bir altı ay sonra, çalınması 
beni bir depresif moda sokmuştu,  gidip bir 
bisiklet dövmesi yaptırmaya karar verdim. 
Dövmeyi yaptırdıktan sonra bir sene kadar sonra 

2005 yılında 

aldığım ilk 

dağ bisikletim 

vardı. Güzel bir 

bisikletti ama 

o da 2013’te 

çalındı. Benim 

için çok büyük 

bir travmaydı. 
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da şu anki bisikletimi buldum. Benim dövmenin 
bisikletini yapmışlar dedim. Hemen ertesi günü 
gidip aldım. Aslında esas kullandığım bisikletim 
dağ bisikleti ama şu anda burada değil. Bununla 
da şehir turu yapmak iyi oluyor. 

İşimiz gereği çok fazla araba kullanmak zorunda 
oluduğumuz için, şuraya da bisikletle gideyim 
gibi bir fırsatımız pek olmuyor. Ama özel 
olarak bisiklete binmek için devamlı bir çaba 
sarfediyorum. Özellikle Alsancak’a, Bornova’ya 
gideceğim zamanlarda, akşam da işimiz yoksa, 
bir şekilde bisikleti hayatımız içinde tutmaya 
çalışıyorum. 

l Bisikletin günlük hayatta yaygınlaştırılması için 
ne gibi bir önerin olur?
İzmir bu konuda biraz daha duyarlı bir şehir. 
Sahilde işler kolay ama mesela Bornova’ya gitmek 
gerektiğinde araç trafiği içinde olmanız gereriyor. 
Bu bütün iki tekerlikli vasıtalar için geçerli. 
Nedense, araç sürücüleri, otomobil, kamyon ya 
da dolmuş fark etmiyor, bir şekilde iki tekerlekli 
araçları ne yayadan sayıyor ne araçtan sayıyor. 
Yok sayıyor yani... Siz yoksunuz gibi arabalarını 
kullanmaya devam ediyorlar. 

Bisikletin günlük hayatta, özellikle bizim 
şehrimizde daha yaygınlaştığını görüyoruz. 
Açıkçası bu bilinç bisikletlilerin artması ile 
daha da yerleşecek. Çünkü her bisikletli 
etrafındaki 5, 10, 15, 20 tanıdığını bu konuyla 
ilgili bilinçlendiriyor. Özellikle motorlu taşıt 
sürücülerinin bisikletlilere olan dikkatini, özenini 
bir şekilde arttırmamız gerekiyor. 

Bisiklet yollarının 
olmadığı yerlerde biz 
sağ şeridi kullanma 
hakkına sahibiz. Fakat  
bu pek bilinmeyen 
bir şey. Kaldırıma 
çık diyorlar. Ama 
bilmiyorlar ki bisiklet 
de bir araç ve aslında 
kaldırımdan gitmesi 
de yasak. Hem öyle 
bir araç ki doğayı 

kirletmiyor. Keşke herkes kullanabilse. Bisikletliler 
olarak bu saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. 
Umuyoruz gün geçtikçe daha iyi bir hale gelir. 

l Teşekkür ediyoruz. Son olarak sevenlerinize bir 
mesajınız var mıdır?
Bizi merak etmesinler. Biz iyiyiz. Sevenlerimiz 
zaten bizi hiç yanlız bırakmıyorlar. Kendilerine 
çok teşekkür ediyoruz. Biz zaten hem onların 
hem de bizi daha tanımayanların daha iyi günler, 
daha iyi zamanlar geçirmeleri için varız. Onları 
çok seviyoruz. Onlar olmasa biz de olmayız. Biz 
olmasak da onlar eğlenemezler. 

l Size uğraşabilecekleri bir sosyal medya var mı?
Tüm sosyal medya hesaplarımız “tezgahagel” 
ismiyle bulunabilir. Ancak sahtelerimize dikkat 
etsinler. Bizden esinlenip “tezgaha gelenler”, 
“tezgaha geldik” gibi hesaplar açılmakta. 

Bu konuya pek girmek istemiyoruz ama, İzmir’in 
bir grubundan birşeyleri çalıp kullanmak hiç 
hoş bir şey değil. İlerleyen günlerde bunlar için 
birşeyler yapacağız herhalde. 

Sosyal medya aracılığı ile etkinliklerimizden 
haberdar olabilirler, bize ulaşabilirler, isteklerini 
iletebilirler. Biz de onlara bir şekilde karşılık 
vermeye çalışırız. 

l En kısa zamanda sizi de bir bisiklet etkinliğimize 
bekliyoruz.

Muhakkak. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok 
teşekkür ediyoruz. Daha çok bisiklet! b

https://www.youtube.com/watch?v=O2qxn5SkiMk&
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Hiçbir şey bisiklet sürmenin basit 
zevkine benzemez 

John F. Kennedy

µ  Tanju TAŞÇILAR
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1963 yılında “1. Marmara 
Turu” olarak başlayan tur, 
1964 yılında “2. Marmara 
Turu” olarak devam eder. 
1963 ve 1964 yıllarında 
yapılan bu turlar ulusal 
katılım ile sınırlıdır.

Organizayonun ilk şekli 
1965 yılında uluslararası 
kimlik kazanır ve  “1. 

Uluslararası Marmara Turu” 
adıyla anılır. Yine bu yıl devlet 
başkanı Cemal Gürsel’i ziyaret 
eden Beden Terbiyesi yetkilileri 
turun cumhurbaşkanlığı 
himayesine alınması gerektiğini 
gündeme getirir. Uzun 
çalışmalar sonucunda 1966 
yılında “2. Cumhurbaşkanlığı 
Uluslararası Marmara Bisiklet 
Turu” adını alır.

1968 yılında turun 
önünden “Marmara” 
ifadesi kaldırılarak 
Türkiye vurgusu yapılır 
ve uluslararası alanda 

4. yılında “Cumhurbaşkanlığı 
Uluslararası Türkiye Turu” olarak 
isimlendirilmeye başlar. 
1971 yılında çıkan gazetelerde 
“4. Cumhurbaşkanlığı Uluslar 
arası Türkiye Bisiklet Turu” 
haberi çıkar fakat Marmara 
Turu baz alındığında Tur’un 
dokuzuncu, uluslararası katılım 

baz alındığında ise Tur’un 7. yılıdır. 
1792 yılında bu durum düzeltilerek 
Tur’un adı “8. Cumhurbaşkanlığı Uluslar 
arası Bisiklet Turu” olarak yer alır ve bu 
sıralama izlenir.
2017 yılında “UCI World Tour” 
kategorisinde ilk defa düzenlenmiştir.
(**UCI World Tour: Önde gelen yıllık 
erkek elit yol bisiklet turu)

2018 yılında 2. defa düzenlenen “UCI 
World Tour” kategorisine 9’u “World 
Tour” takımı olmak üzere 20 takım 
katılmıştır. 

TÜRKIYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
BISIKLET TURU

2 Şafak ERGÜL

<<İÇİNDEKİLER
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Bu yıl 55.si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu “3. World Tour” seviyesinde, 6 
etaptan oluşmuş ve 16-21 Nisan tarihleri 
arasında yapılmıştır.

Dünyanın kıtalararası yapılan tek bisiklet turu 
olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu “World 
Tour” kategorisine yükselmiştir. Bu yıl yapılan 
tur; dünyaca ünlü sporcuların ve takımların 
üst düzey mücadelesine ev sahipliği yapmıştır. 
2008 yılından bugüne kadar Eurosport başta 
olmak üzere 120’ den fazla ülkede, ulusal ve 
uluslararası kanaldan canlı ve banttan yayınlar 

yapılmış ve dünya genelinde geniş bir izlenme 
ağına ulaşmıştır.

TOUR OF TURKEY İLE İLGİLİ SON GELİŞME

World Tour 2020 takvimini açıklayan Dünya 
Bisiklet Birliği, Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu’nu bu takvimden çıkardığını 
belirterek kendi resmi sitesinde yayınladı. UCI, 
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 56.sı 
düzenlenecek turdan takvimden çıkarma sebebi 
olarak arka arkaya 2 yıl 10 profesyonel takım 
şartını yerine getirmediği için çıkarıldığını 

belirtti. Eylül 
ayında yapılacak 
olan toplantıya 
göre Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu’ 
nun kaçıncı 
kategoriye düştüğü 
açıklanacak. b

Kaynaklar

tourofturkey.org.tr

tourofturkey.org.tr/
tarihce

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

https://www.tourofturkey.org.tr/hakkinda
https://www.tourofturkey.org.tr/tarihce
https://www.tourofturkey.org.tr/tarihce
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Çocuklukta 
eğlence olsun 
diye kullanılan 
bisikletin 
anlamı 
yetişkinlikte 
özgürlükle eştir. 

Neden iki teker, dört teker dururken 
sahi ya?
Hoooop diye atlayıp gitmek varken, 

neden kendini bu kadar yoruyorsun?
Kolayı varken neden zorluyorsun bu kadar?

Bu sorular her bisiklet sevdalısı için 
tanıdıktır. Çocuklukta eğlence olsun diye 
kullanılan bisikletin anlamı yetişkinlikte 
özgürlükle eştir. Peki bunca bisiklet terörüne 
rağmen, nedir insanoğlunu iki pedala 
bağlayan motivasyon? Nedir bu tutkunun 
ardındaki psikoloji?
İnsan psikolojisi yeterlik ve yetkinlik üzerine 
kuruludur. Ve insan ruhu rekabetçidir. Kimi 
özüyle rekabet eder, kimi başkasıyla ama 
illâki aşmak ister. Yolları, yokuşları, kendini... 
ardında bıraktıkça rahatlar. Her bir sürüşünde 
bir adım öteye geçtikçe “başardım” der. 
Bisikletçinin ödülü, kendini yeterli hissetmek 
olur. Ruhu beslenir. Hele her bir spor 
tutkununun bildiği spor sonrası mutluluk yok 
mu? Ah o endorfin, ah o seratonin! Kapalı 
salonlarda bisikletle kardiyo çalıştım demeye 
benzemez; bisikletlinin doğayla olan bağı 
arttıkça, mutluluğu da katlanarak artar.

Bir sempozyumda Faik Hoca’nın yaptığı 
benzetme gibiydi bisikletin ardındaki 
sosyolojik ve psikolojik boyut: “Bisiklete 
binmek hayatın ta kendisidir. En ufak inişi 
ve en ufak çıkışı dahi hissedersiniz. Küçücük 
bir dikeni fark edemezseniz, tekeriniz patlar, 
yolda kalırsınız.”

Nereye giderseniz rotanız orasıdır bisiklette. 
Bu özgürlük hissinin pahası biçilemez. 
Nereye gittiğiniz, nerede durduğunuz, hangi 
yolları seçtiğiniz, rüzgâra karşı duruşunuz, 
pedalınıza verdiğiniz güç, kontrol hissi... 

Özgürlüğün yanına, yetkinlik, öz kontrol ve 
beceriyi de ekliyor. Böylece mutluluğa giden 
yol her pedalda daha da etkinleşiyor.

Kimileri solo sürüşlerle kendi sınırlarını 
zorlayıp, doğa ile mücadele ederek zorlukları 
tek başına aştıkça benliğini güçlendirirken; 

kimileri içinse belli inisiyatifler alarak 
toplumda bisiklet konusunda farkındalık 
oluşturmaya çalışan gönüllü gruplarda 
yer almak daha anlamlı oluyor. Mutluluk, 
birlikte yükseldikçe çoğalıyor. Gruba aidiyet 
hissi, sosyalleşme, aktifleşme, önemsenme, 
kabul görme insan ruhu için oldukça önemli 
besinler. Bunun yanında takdir edilme, 
fark edilme, kendini gösterme, yeni bir 
çevre oluşturma, başkalarıyla yardımlaşma, 
başarının övülmesi... bisiklet sürmeyi, sadece 
bir spor olmaktan çok daha öteye taşıyor.
Hele ki, toplumsal duyarlılık ve bilincin 
artmasıyla birlikte, bisiklet artık hayatınızda 
bir ulaşım aracıysa... İşte o zaman temiz, 
çevre dostu, park sorunu olmayan, trafik 
sıkışıklığı nedir bilmeyen, maliyeti olmayan, 
sağlığınızı düşünen bir dostunuz var 
demektir. Hem de günlük antrenmanlarınız 
için günlük hayatınızın bu koşturmacası 
içinde ayrıca zaman ayırmanıza gerek kalmaz 
ve gün içinde “özgürce” istediğinizi yiyip 
içebilirsiniz, bisikletçi diyet yapmaz, spor 
yapar.

Özetle, özgürlük, rekabet, kendini aşma, ruhu 
besleme, doğayla mücadele ve zorlukları 
aşma, yeterlik hissi, beceri ve yetkinlik 
hissi, inisiyatif alma, kontrole sahip olma, 
duyuları kullanma, sosyalleşme, takdir 
edilme, kabul görme, toplum bilinci, ulaşım 
sağlama, sağlıklı yaşam, özgür beslenme, 
hayatın taaa en içinde olma gibi nedenler 
bisiklet sevdalılarının tüm zorluklara ve 
bisiklet terörüne rağmen pedallamaktan 
vazgeçmemelerinin arkasındaki 
motivasyonlardan sadece birkaçı. Bisiklet 
tutkusunun sürekliliğindeki sosyolojik ve 
psikolojik boyutun toplumun her kesiminden 
ve her yaştan birey tarafından her geçen 
gün  daha iyi anlaşıldığı, toplumsal bilincin 
ve duyarlılığın daha arttığı, günlük yaşamın 
içinde daha fazla özgürce pedallayan bisiklet 
dostu görmek dileğiyle!

Hayatı camdan değil, candan yaşayın!

Unutmayın, bisiklet en iyi psikologtur! b

2 Huriye GÜRLEYÜK

<<İÇİNDEKİLER
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Yemek üzerine tüketilen atıştırmalıklar 
bir süre sonra kişilerde sağlık sorunlarına 
neden olabiliyor. Masum gibi görünen 
kendisi küçük fakat enerji değerleri 
yüksek atıştırmalıkların farkına varılması 
büyük önem taşımakta. Dondurma 
yenilecekse külahın yenilmemesine 
dikkat edilmelidir. 3 top sade dondurma 
1 dilim ekmeğinize, 1 bardak sütünüze 
ve 1 porsiyon meyvenize eşittir, 
unutmayın. Özellikle çerezler 
atıştırmalık olarak tam bir tuzaktır. 
Örneğin, sadece 100 gram badem 
596 kalori almanıza neden olur. 
Haftada üç akşam 100 gram 
bile alındığını düşünürsek ayda 
ekstra 7 bin kalori yapar ki, bu 

1 kg yağ demektir.

3) Meyvanın de porsiyonu 
var: Genelde sınırsız 

yenilebileceği düşünülen 
meyvalerın de mutlaka 

porsiyon kontrolünün 
yapılması çok önemlidir. 
Özellikle yediğiniz zaman 
dilimi de meyvanın 
bedeninizdeki etkisini 

belirlemek açısından önemlidir. Bir anda 
yiyeceğiniz koca bir dilim karpuz ya da 
büyük bir meyva tabağı akşam saatine denk 
geldiyse bedeninize ağır gelebilir.

YETERLİ SIVI ALMAYI İHMAL ETMEYİN
Sıcak havalarda sağlıklı kalabilmek için en çok 
dikkat edilmesi gereken nokta yeterli ve doğru su 
ve sıvı alımıdır. Sıcak havalarda deri, solunum, 
idrar, dışkı ile daha çok su ve sıvı kaybı olur. 
Bu su ve elektrolit kaybı tansiyon dengesizliği, 
baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk hatta bayılmanın 
bile nedeni olabilir. Günlük sıvı ihtiyacı alınan 
her kalorinin vücudumuzda kullanılabilmesi 
için kalori başına 1 ml’dir. Yani yaklaşık olarak 
su ihtiyacı kadınlarda 2 litre, erkeklerde ise 2,5 
litredir. Fakat bu miktarlar olağanüstü durumlarda 
artış gösterebilir. Sıcak havalarda özellikle 
susamayı beklemeden su içilmelidir. Yeterli su 

içip içilmediğini anlamak için idrar rengi kontrol 
edilebilir. İdrar koyu sarı ise yetersiz su içiliyor 
demektir. Sıvı alımını arttırmak içinse fazladan 
şeker eklenmeden yapılmış kompostolar, ayran, 
kefir ve maden suyu doğru tercihler arasındadır.

“FİT” DONDURMA
n 1 tane yerli dondurulmuş muz
n 5-6 tane çilek
n İsteğe bağlı kakao
n Fındık kırıkları
Yapılışı: Dondurulmuş, soyulmuş muzları, çilekleri 
ve kakaoları parçalayıcıdan geçirin. Kremsi kıvamı 
aldıktan sonra dondurma kaplarına koyarak 
üzerini fındık kırıkları ile süsleyin.

HAFİFLETEN SALATA 
n 1/2 Demet semizotu
n 4 adet Ceviz
n 4 kaşık Lor peyniri
n 1 tatlı kaşığı çörekotu 
Yapılışı: Yıkayıp temizlediğiniz semizotlarını küçük 
parçalar haline getirin. Loru ekleyin. Üzerine 
parçalara ayırdığınız cevizleri ve çörekotunu ilave 
edin. Afiyet olsun. 

EV YAPIMI ŞEKERSİZ LİMONATA 
n 1 adet limon
n 1 tatlı kaşığı yayla çiçek balı/ham bal
n 1 bardak su 
n Taze nane yaprakları
Yapılışı: Limonun kabuklarını rendeleyin. Nane 
yapraklarını küçülterek ilave edin. Balı ekleyerek 
iyice karıştırın.  Üzerine limonun suyunu ekleyin 
ve balı iyice eritin. Son olarak soğuk suyu ilave 
edin. Afiyet olsun.b

SICAK 

HAVALARDA 

BESLENME 

VE SIVI ALIMI
Alev alan bu bunaltıcı sıcaklarda sokağa 

çıkmakta bile zorlandığımız günlerde 
sağlığımıza dikkat etmek oldukça önemli. 

Çünkü böyle sıcak havalar beraberinde tansiyon 
sorunları, bayılma, kan şekeri düşüklüğünü 
de getirebiliyor. Özellikle spor yapıyorsanız 
beslenme ve sıvı alımına dikkat ederek bunaltıcı 
sıcaklarda doğru beslenme tüyolarıyla sağlık 
sorunlarını önlemeniz mümkündür.

BESLENMENİZDE BUNLARA DİKKAT EDİN.
1) Yağlı ve şekerli gıdalar: Sıcak havalarda aşırı 
yağlı ve şekerli gıdalar metabolizmanıza fazladan 
yük oluşturur. Vücut bu besinleri işleyebilmek 
için daha çok yorulur. Bu nedenle su, vitamin, 
mineral içeriği yüksek meyve, sebze, tam tahılların 
beslenme düzeninde yer almaları çok önemlidir. 

Balık ve zeytinyağlı yemekler ana öğünlerde 
seçilebilecek doğru alternatiflerdir. Öğünlerde 
yoğurt ve ayran da alabiliriz. Kızartmalar, aşırı 
yağlı besinler ve sakatat yerine ızgara, buğulama, 
fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Kan 
şekerinde dalgalanmalara neden olan ve uzun 
dönemde şeker hastalığına neden olan fazla 
şekerli besinlerden de uzak durulmalıdır. Bunların 
yerine meyvelerle doğal hazırlanan tatlılar veya 
sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

2) Akşam atıştırmalıkları tuzağınız olmasın: 
Yaz akşamı oturmaları geç saatlere kadar 
olabiliyor. Neşeli sohbetlerin de eşlik ettiği 
yemek sonrasında atıştırmalıklar ön planda 
oluyor. Yazın gözdesi dondurma, çerezler ve 
meyveler bu atıştırmalıkların başında geliyor. 

2 Deniz ZÜNBÜLCAN
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Nedense 
özellikle 
de kadınlar 

güneşlenmeden 
edemiyor. Ancak 
güneş ışığında 
UV-A ve UV-B 

adı verilen iki 
farklı ultraviyole 

ışın tipi mevcuttur. 
UV-A ışınları yeryüzüne 

gün boyu, UV-B ışınları ise 
daha çok öğle saatlerinde 

12:00-14:00 saatleri arasında 
yoğun olarak düşmektedir. Bu 

ışınlar küresel ısınmayla beraber 
yeryüzüne daha fazla ulaşmakta 
ve bunun sonucunda cildimize 
bazı hasarlara yol açmaktadır.  
UV-A ışınları uzun sürede ciltte 
derin kırışıklar, güneş lekeleri 
ve güneş ışığına bağlı olarak 

alerjiler oluşturmaktadır. UV-B 
ışınları ise öğle saatlerinde maruz 

kalındığından dolayı ciltte ani kızarma 
ve yanıklara yol açıyor ve cilt kanserine 
zemin hazırlıyorlar.

Güneş ışığının faydalarına değinirsek, 
oluşturduğu D vitamini 
iskelet sistemini 
güçlendirirken romatizmal 
hastalıkların tedavisinde 
önemli rol oynar. Güneş 
ışığı kalsiyum emilimini 
sağlar, bağışıklık 
sistemini güçlendirir, 
enerji verir, depresyon 
ve stresin azaltılmasına 
yardımcı olur. Güneşten 
faydalanmak için 20 
dakika güneşe çıkmak 
yeterlidir. Bunun için tüm 
vücudu güneşlendirmeye 
gerek yoktur. Sadece kol 
ve ayaklardan güneş 
görmesi D vitaminini 

almak için yeterlidir. 
Cildimizi korumak için güneş kremlerinden 
faydalanmamız gereklidir. Fakat güneş 
kremlerinin faktörleri ve kullanım şekilleriyle 
ilgili bilinçli bir kullanım gereklidir. Örneğin; 
sarışın bir kişinin kullanacağı güneş kreminin 
faktörü ile esmer kişininki farklıdır. İlk olarak 
güneş kremlerinin koruma faktörlerini 
açıklamamız doğru olur. 

Güneş kremleri üzerinde yer alan SPF - 
Sunshine Protection Factor - Güneş ışığından 
koruma oranı, kısaca güneş kreminin bizi 
koruma gücünü gösterir. Güneş kremlerinin 
suya dayanıklı olması, içeriğindeki 
antioksidanlar koruyuculuk süresini ve etkisini 
artırmaktadır. O yüzden SPF oranı ve içeriği 
güneş kremi satın alınırken dikkat edilmesi 
gereken hususlardır.

SPF’ler koruma derecelerine göre hafif, orta ve 
yüksek olarak ayrılmaktadır.

SPF 4-12 arası hafif
SPF 30’a kadar orta
SPF 30 ve üstü yüksek koruma sağlar.

SPF15 % 94 koruma sağlarken, SPF30 %97, 
SPF50 ve üstü %98,5 koruma sağlar.

CILDIMIZI 

NASIL 

KORUMALIYIZ?

Yaz mevsiminin 
gelmesiyle birlikte 
cildimiz güneş 
ışınlarına daha 
fazla maruz 
kalmaya başlar 
ve bu durumda 
ışınlara karşı 
korunmamız 
gereği ortaya çıkar. 

2 Şafak ERGÜL
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CİLT TİPİNE GÖRE KORUNMA
Sarışın ve Kızıllar: Cilt rengi açık olan 
kişiler bronzlaşamadıkları için güneş ışığına 
korunmasız bir şekilde çıkmaları durumunda 
yanıklara ve bunun sonucunda ise cilt 
kanserine zemin hazırlanmış oluyor. Bu cilt 
tipine sahip kişiler güneş kremi seçerken SPF50 
ve üstü koruma içerenleri tercih etmelidir. Göz 
ve çevresini ise mutlaka güneş gözlüğüyle 
korumalıdırlar. Yüz, boyun ve eller gibi sürekli 
açıkta bunan yerler ise sadece yazın değil dört 
mevsim korunmalıdır.

Kumrallar: Hafif bronzlaşma sağlayabildikleri 
için cilt tipleri de güneş ışınlarına karşı 
duyarlıdır. Fakat bu cilt tipinde de uzun süre 
güneş ışığında kalması durumunda güneş 
yanıkları ortaya çıkmaktadır. Kumral cilt tipine 
sahip kişiler sarışın ve kızıllara göre güneşe 
daha dayanıklı olduğunda SPF30 koruma içeren 
güneş kremlerin tercih etmelidir.

Esmerler: Diğer cilt tipleri gibi uzun süre güneş 
ışığına maruz kalmamaya çalışmalıdırlar. SPF15 
koruma içeren güneş kremler bu cilt tipi için 
yeterlidir. Eğer kuru bir cilt tipine sahip ise 
krem, yağlı ise losyon olanı tercih edebilirler.

SPOR YAPARKEN GÜNEŞTEN KORUNMA
Spor, sağlığımızı ve ruh halimizi olumlu olarak 

etkileyen yöntemlerden biridir. Açık havada 
yapılan spor D vitamini seviyesini arttırmada 
faydalıdır. Fakat açık havada düzenli olarak 
spor yapıyorsanız bu uzun süreli güneşe maruz 
kalmanıza neden olur ve güneş yanığı, erken 
yaşlanma gibi cilt problemlerine sebep olur. 
Kapalı havalarda bile güneş ışınlarının %30-
%70’i yeryüzüne ulaşır ve böyle havalarda 
bile güneşten korunmak için güneş kremi 
kullanılmalıdır. Açık havada spor yaparken 
aşağıdaki güneşten korunma yöntemlerini 
uygulayabilirsiniz.
SPF 30-50+ ile geniş spektrumlu UV-A ve UV-B 
koruması içeren ürünleri tercih edebilirsiniz. 
Bu ürünler suya dayanıklı olarak seçilmeli 
ve antrenman esnasında her 2 saatte bir 
yenilenmelidir.

Güneş ışınlarının yoğun geldiği saatlerde spor 
yapmaktan kaçınmak gerekir.

Egzersiz yaparken şapka, uzun kollu tişört, 
uzun pantolonlar ve güneş gözlüğü gibi koruyu 
kıyafetler giyilebilir.

Göz çevresinde bile kullanılabilen güneşten 
koruyucu kremler tercih edilebilir.

Düzenli olarak güneş koruması tekrarlanmalıdır. 
En az 2 saatte bir tekrar sürülmelidir. b

Kaynaklar

hurriyet.com.tr   •   laroche-posay.com.tr   •   sabah.com.tr   •   makyajtrendi.com

Dağ bisikleti kategorisinde Mardin’de 
bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve 

Mardin Valiliği tarafından Uluslararası 
Mardin MTB Cup C2 Dağ Bisikleti Yarışı’nın 
ikincisi düzenlendi. 

3 ülkeden 20 sporcunun katıldığı yarışları 
Mardin Valisi Mustafa Yaman, Türkiye 
Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Zeki Kutlu, İl Emniyet 
Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı 
Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, İl Milli 
Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Mardinli 
bisiklet severler izledi. 
Sıcak hava koşullarına aldırmayan 
sporcuların nefes kesen yarışında elit 
erkeklerde birinciliği Türk sporcu Abdulkadir 
Kelleci kazanırken ikinci, Ukraynalı sporcu 
Dimitrov Titrenkov üçüncü de Kazakistanlı 
sporcu Shakir Adilov oldu. 

Elit kadınlar kategorisinde ise Brisa Spor 
takımından Cansu Çelebi birinci, takım 
arkadaşı Ayşe Çakır ikinci, Zehra Kargın 
da üçüncü oldu.  Kamor millet bahçesi 
yanında başlayan ve Mardin Kalesi 
çevresinde düzenlenen yarışlar Kamor 
millet bahçesinde düzenlenen ödül 
töreni ile son bulurken, dereceye giren 
sporculara madalya ve ödüllerini veren 
Mardin Valisi Yaman, “kentin artık sporla 
anılmasının heyecanını yaşadıklarını” 
söyledi. Mardin Dağ Bisikleti Yarışı, 
yurdun çeşitli bölgelerinden profesyonel 
bisikletçilerin katılımıyla Mardin’in doğal 
ve kültürel tanıtımını yapmayı amaçlayan 
bir spor organizasyonudur. Bu tür turnuvalar 
sayesinde sadece Türkiye’ye değil tüm 
dünyaya bölgemizin, Mardin’imizin, tarihi ve 
turistik yerlerini, güzel coğrafyasını tanıtma 
imkanımız oldu, bundan sonra da önemli 
yarışmalara tekrar ev sahipliği yapmaya 
devam edeceğiz.” dedi. b

MARDIN MTB CUP’TA 
ZIRVE TÜRK SPORCULARIN

2 Özgür AYKOL

http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/gunesten-cilt-tipine-gore-korunmali-20618804
https://www.laroche-posay.com.tr/makale/Gunes-korumas%C4%B1-ve-spor/a35609.aspx
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/halit-yerebakan/2017/05/03/dogru-gunes-kremi-nasil-secilir
https://www.makyajtrendi.com/urun-bagimlisi/hangisini-almaliyim/spf-tam-olarak-nedir-ve-spfler-arasindaki-fark-nedir
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VEGANLIK 
VE BISIKLET
Olumlu yönde katkı sağlayan 

psikolojik etkiler, insan ve bisiklet 
ilişkisinin önemli yanlarından 

biri olmasının yanında, bisiklet sürmenin 
verdiği mutluluk ve huzurun yanısıra, 
yerine göre oldukça zor olabilen bir 
spor olması nedeniyle sık sorulan 
sorular arasında bisikletlinin beslenmesi 
ön sıralarda yer almakta. Beslenme 
konusunda bisiklet sporu yapanların 
vücutlarını sağlıklı tutmaları ve sporu 
sürdürebilmeleri için pekçok alanda 
beslenme önerileri yapılır. Şundan şu 
kadar, bundan bu kadar alınması gerektiği 
yazılır ve söylenir. Ancak insanoğlu 
karmaşık bir varlıktır ve beslenme 
alışkanlıkları ve tercihleri de çok çok 
farklı olabilir. Burada sıradışı beslenme 
tercihleri olan vejeteryenler ve veganlar 
hemen akla gelir. Bu yazımızda vegan 
beslenmesi, veganlık ve bisiklet ilişkisine 
değineceğiz. 

ETİK VE BİLİMSEL  
AÇIDAN VEGANLIK

“Veganlık, hayvanların gıda, giyim ya da 
başka amaçlarla maruz kaldıkları sömürü 
ve zulmün her türlüsünden kaçınan ve 
buna ek olarak, insanların, hayvanların 
ve çevrenin yararına, hayvan kullanımı 
içermeyen alternatiflerin geliştirilmesini 
ve kullanımını destekleyen felsefe ve 
yaşam biçimidir. Beslenme söz konusu 
olduğunda, hayvanlardan tamamen 
veya kısmi olarak elde edilen ürünlerin 

reddedilmesini ifade eder. 
Veganlık hayvanlar alemine 
dair sömürü ve zulmün 
tüm biçimlerini dışlamanın 
ve yaşamı gözetmenin 
yoludur. Et, balık, kümes hayvanı, 
yumurta, bal, hayvansal süt ve 
türevlerini dışlayıp bitkiler aleminin 
ürünleriyle yaşamak ve tamamen 
ya da kısmen hayvanlardan üretilen 
tüm ticari malların alternatiflerini 
kullanmak şeklinde pratiğe dökülür.” 
( Vegan Topluluğu / The Vegan 
Society  – 1979)

Veganlara göre hayvanları kullanmak; 
sebep olduğu 

sonuçlardan, yol açtığı 
zarar ve acıdan 
bağımsız olarak, başlı 
başına yanlıştır. Çünkü, 

hayvanlar herhangi bir 
şekilde kullanıldığında, 

onlara hiçbir zarar 
verilmese bile onların 

ahlaki olarak önemli, içkin 
değere sahip varlıklar oldukları 
yadsınmış, onlara mal ve eşya 

muamelesi yapılmış olunur.

VEJETARYENLİKTEN  
FARKI HEDİR?

Vejetaryenlik et ve et ürünlerinin 
kullanılmadığı bir beslenme şeklidir. 
Ancak hayvanlardan elde edilen 
ürünleri kullanmakta sakınca görmez. 
Veganlık, beslenme şekli değil hayvan 
kullanımını topyekün reddediştir. Sadece 
beslenmekle kalmaz, hayvanların 
kullanıldığı, mal ve kaynak olarak 
görüldüğü her uygulamayı, kullanımı 
reddeder. 

“Vejetaryenler için en ideal yaklaşımın, 
tüm hayvansal ürünlerden kaçınmak 
olduğunu düşünüyoruz.”

1830’lu yıllarda, ’vejetaryen’ sözcüğünün 
orijinal kullanımı hiçbir hayvansal ürün 
kullanmayan ve vegan beslenen kişileri 
tanımlıyordu. Bu ilk ‘vejetaryenlik’, giyim 
ve yaşamın diğer alanlarını da kapsıyor 
ve günümüzdeki veganlık fikrine 
benziyordu. 
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1847 yılında kurulan Vejetaryen Topluluğu (The 
Vegetarian Society), yumurta, süt ve süt ürünleri 
tüketmemeyi vejetaryenliğin koşulları arasında 
saymaz.

1900’lü yılların başında Vejetaryen Topluluğu’nun 
yayını Vejetaryen Haberci’de (The Vegetarian 
Messenger) vejetaryenlerin yumurta ve süt ile 
süt ürünleri tüketmesinin uygun olup olmadığı 
tartışılmaktaydı. Bu tartışma 1. Dünya Savaşı 
sonrasında da sürdü ve sonunda, 1944 yılında 
Vegan Topluluğu’nun (The Vegan Society) 
kurulmasıyla devam etti. 1. Dünya Savaşı öncesi 
ve sonrasında, Vejetaryen Topluluğu, günümüzde 
‘vegan’ olarak anılan beslenme biçimini doğru 
ilerlediği görünüyordu.

1923’te The Vegetarian Messenger’ın editörü şu 
açıklamada bulunur: “Vejetaryenler için en ideal 
yaklaşımın, tüm hayvansal ürünlerden kaçınmak 
olduğunu düşünüyoruz.”
Hararetli tartışmalarla geçen toplantılardan 
sonra Donald Watson ve beraberindekiler The 
Vegetarian Society’den ayrılarak ayrı bir topluluk 
kurmaya karar verirler ve 1944 yılı kasımında bir 
kafede bir araya gelerek The Vegan Society’nin 
temelini atarlar.

Günümüzde Vegan Topluluğu’nun kuruluşu ve 
Dünya Vegan Günü her yıl 1 Kasım’da kutlanıyor.

VEGANLIK TAHMİN EDİLENDEN  
DAHA UZUN BİR GEÇMİŞE SAHİP

Veganlık terimi 1944’te ortaya çıkmış olsa da, 
etten kaçınma kavramı eski Hint ve doğu Akdeniz 
toplumlarına kadar uzanır. Vejetaryenlik ilk kez 
M.Ö. 500’lerde Yunanlı filozof ve matematikçi 
Samoslu Pisagor tarafından dile getirilmiştir. 
“Doğru Üçgen” teoremine ek olarak Pisagor, 
insanlar da dahil olmak üzere tüm türler arasında 
yardımseverliği desteklemiştir. Budizm, Hinduizm 
ve Jainizm’in izleyicileri de, vejetaryenliği 
savunarak, insanların diğer hayvanlara acı 
vermemesi gerektiğine inanıyordu.

Hindistan’ın Ladakh bölgesinde Himalaya 

Dağlarının zorlu yaşam 
koşullarında, ihtiyaç 
duydukları bitkisel bazlı 
vitamin ve mineralleri 
15000 feet (5000 
m) rakımda üreterek 
yaşamını sürdüren 
Brokpa kabilesi, 5000 
yıldır vegan olan 
bir kabiledir. Tarihe 
bakıldığında veganlık, 
tahmin edilenden daha 
uzun bir geçmişe sahip. 
Hayvansal ürünlerin 
kullanımından mümkün 
olduğu kadar kaçınarak 
yaşamayı seçen 
veganların her zaman 
var olduğu söylenebilir – 
Çoğunlukla dinsel ya da 
ruhani sebeplerle.

PEKİ NEDEN VEGANLIK?

Hayvan Hakları ve Özgürlüğü İçin: Sözde “İnsancıl” 
hayvan sömürüsünün önlenmesi, vegan olmanın 
en önemli nedenlerinden biridir. Çoğu insan için 
vegan olma yolunda ve veganlığı benimseme 
kararlarında kilit faktör olmaya devam ediyor. 
Hayvanlarla duygusal bağlara sahip olmak, bu 
nedenin bir parçasını oluşturabilirken, veganlar 
tüm canlıların yaşam ve özgürlük hakkına sahip 
olduğuna inanmaktadır. Hayvansal ürünlerden ve 
hayvanlar üzerinde deneyli ürünlerden kaçınmak, 
her yerde hayvan zulmüne ve hayvan sömürüsüne 
karşı durmanın en açık yollarından biridir.
“Auschwitz, birisi bir mezbahaya bakıp da ‘onlar 
sadece hayvan’ diye düşündüğünde başlar.” 
Theodor Adorno

Gezegenimiz İçin: Evsel atıkların geri 
dönüşümünden (Bkz: Sıfır atık) işe bisikletle 
gitmeye kadar hepimiz daha çevreci ve 
sürdürülebilir bir yaşam oluşturabileceğimizin 
farkındayız. Bir bireyin karbon ayak izini azaltmak 
için yapabileceği en etkili çözümlerden biri, tüm 
hayvansal ürünlerden kaçınmasıdır. Bu, “etsiz 

yaşanmaz” tantanasının 
da ötesine geçiyor!
Buraya kadar güzel; fakat 
et ve süt endüstrisi nasıl 
oluyor da çevre için tehdit 
oluşturabiliyor? Et ve 
diğer hayvansal ürünlerin 
üretimi, hayvanları 
beslemek için gerekli su 
ve besinden taşımacılığa, 
çiftlikten çatala gelene 
kadar tüm bu süreçleri 
ile çevre için ağır bir 
yük oluşturmaktadır. 
Et üretimi için gerekli 
olan tahıl yeminin 
büyük miktarı orman 
tahribatı, habitat kaybı 
ve türlerin yok olmasının 
en önemli nedenlerinden 

biridir. Yalnızca Brezilya’da, Avrupa’daki hayvan 
sektörüne soya fasulyesi yetiştirmek için ayrılan 
tarım arazisi 5,6 milyon dönüme eşdeğerdir. Bu 
alan, insanlar için yiyecek üretmek yerine, hayvan 
sektörüne nakit mahsuller yetiştirmeye ayrılarak 
dünyadaki yetersiz beslenme ve açlığa katkıda 
bulunmaktadır. Öte yandan, çevre üzerindeki 
etkimizi azaltmanın en eğlenceli, en kolay ve en 
etkili yollarından biri olan şey, daha az miktarda 
mahsul ve su kullanımı gerektiren vegan 
beslenme ile veganlığa geçiştir.

“Köklü değişiklikler yapılmadığı takdirde, 
iklim değişikliğinin geri döndürülemez bir hal 
almasına sadece 12 yıl kaldı.” Birleşmiş Milletler 
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Raporu

İnsanlık İçin: Veganlık, gezegenimizi iyileştirme 
ve ona iyi bakma konusunda sürdürülebilir bir 
seçenek olduğu gibi, bitki temelli yaşam da 
insan bireylerini beslemenin daha sürdürülebilir 
bir yoludur. Bitkisel bir beslenme, et ve süt ile 
beslenme için ayrılan arazinin sadece üçte 
birine gerek duyar. Çok sayıda çevresel ve sosyo-
ekonomik sorun yüzünden artan küresel gıda ve 
su güvensizliği ile daha sürdürülebilir bir yaşam 
tarzını benimsemenin zamanı geldi. Hayvansal 
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ürünlerden kaçınmak, 
bireyin sadece gıda ve diğer 
kaynaklar üzerindeki sömürgeyi 
azaltabileceği yollardan biri 
değildir, aynı zamanda dünyanın 
en fakir insanlarını orantısız 
şekilde etkileyen verimsiz gıda 
sistemlerine karşı durmanın en 
basit yoludur. Bu nedenle, veganlık 
aynı zamanda insanlar arasındaki 
“eşitlik” ve “adalet” sorunuyla 
topyekün mücadeledir.

“İnsanlar hayvanları katletmeye devam 
ettikçe birbirlerini öldürmeye de devam 
edecekler.” Pisagor

Sağlığınız İçin: İyi planlanmış vegan 
diyetler, sağlıklı beslenmenin püf noktalarını 
uygular ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm 
besinleri içerir. Hem İngiliz Diyetetik Derneği hem 
de Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisi, 
bu diyetlerin her yaşa ve hayatın her aşamasına 
uygun olduklarını kabul eder. Bazı araştırmalar, 
düşük kan basıncı, kolesterol, kalp hastalıkları, tip 
2 diyabet ve bazı kanser türlerini vegan beslenme 
ile karşılaştırmıştır. Vegan olmak, tükettiğiniz 
besinlerin içeriği hakkında daha fazla bilgi 
edinmek ve beslenmenizi geliştirmek için harika 
bir fırsattır. Çünkü ihtiyaç duyduğunuz besinleri 
bitkilerden alarak sağlıklı beslenme seçeneklerine 
lif, vitamin ve mineralce zengin olan tüm tahıl, 
meyve, yemiş, tohum ve sebzeleri de eklemiş 
oluyorsunuz.

Sağlıklı beslenmenin yolu, dengeli vegan 
beslenmeden geçiyor. Veganlığın herkese 
uyumlu bir biçimi var. Bunlardan biri spor ve 
ona bağlı dengeli beslenmeyi oluşturmaktadır. 
Sporda vegan beslenmenin temel ilkesi dengeli 
beslenmektir. Unutmayın ki, sağlıklı beslenmenin 
yolu, dengeli vegan beslenmeden geçiyor. 
Beslenmenize mercimek, fasulyeler, nohut, yemiş 
ve çekirdeklere yer verdiğinizde, yetersiz protein 
almaktan korkmanıza hiç gerek yok, çekincesi 
olanlar için vegan protein tozları alternatif bir 
çözümdür.

Birçoğumuz et ve süt sayesinde 
güçlü bir vücuda sahip olacağımız 
inancıyla büyüdük. Ancak tıp 
doktoru ve “Proof Positive” kitabının 
yazarı önleyici sağlık uzmanı 
Neil Nedley’e göre bu inanış 
bir mitten ibaret. Profesyonel 
sporcular dayanıklılıklarını 
arttırmaya çalışırken hayvansal 
yağ ve proteinin minimumda 
tutulması gerektiğini yıllardır 
bilmektedirler. Nedley’e 
göre bu sporcular genelde 
karbonhidrat yüklemesi 
diye adlandırılan bir yöntem 

kullanıyorlar. Bu tip yaklaşımlar spor tıbbı 
konusunda onlarca yıldır yapılan araştırmalara 
dayanmaktadır. 

Nedley’in söylediğine göre; “Klasik 
araştırmalardan biri, 1960’ların sonunda yapıldı 
ve bu araştırmada İskandinav araştırmacı Dr. Per-
Olaf Astrand dokuz profesyonel sporcu üzerinde 
çalıştı. Astrand bu sporcuların diyetlerini üç 
günde bir değiştirdi.  Üçer günlük her periyodun 
sonunda, Astland her bir sporcunun yüksek hızda 
tükeninceye kadar pedal çevirmesini sağladı.” 
Nedley, yüksek et diyeti (yüksek protein ve yağ) 
uygulayan sporcuların yaklaşık bir saat sonra çok 
bitkin düştüklerini belirtti. Daha yüksek oranda 
bitkisel yiyecekler ve daha az oranda et, protein 
ve yağ gibi karışık diyet uygulayan sporcular, 
neredeyse iki kat daha fazla bir süre olan 1,9 saat 
boyunca pedal çevirirken, sadece vejetaryen diyeti 
uygulayanlar 2,78 saat sonra yoruldular.

DAYANIKLILIKTA ARTIŞ

Nedley’e göre, dayanıklılık göstermedeki bu 
olağanüstü gelişme hayvansal gıdalara önem 
verenleri şaşırtmamalıdır. Zira tamamen bitkisel 
beslenen öküz, fil ve at gibi hayvanların güç ve 
dayanıklılık konusunda problemleri yoktur. Atlar 
yüksek hızda 12 saat boyunca koşabilirler. Filler 
yüksek hızda 10 ya da 12 saat koşabilir. O ağır 
yükle (6 tondan fazla) 10-12 saat boyunca saatte 

40 km hızla koştuğunuzu düşünebiliyor musunuz?

Diğer taraftan, çitalar ve kaplanlar gibi et yiyen 
büyük kediler başlangıçta iyi bir hıza sahip 
olmalarına karşın, genelde 5 dakika gibi kısa bir 
süre içerisinde yorulurlar. 
Aslında, hayvanlar âleminde, uzun bir süre 
boyunca enerjiyi üst seviyede tutmak anlamına 
gelen dayanıklılık, vejetaryen hayvanların bir 
özelliğidir.

Beslenme uzmanı ve kitap yazarı Sally Beare, 
bir keresinde 400 kiloluk tipik bir erkek gorilin 
bitki, meyve ve kuruyemişler içeren vegan 
bir şekilde beslendiğini belirtmiştir. “Doğru! 
Goril bize çok yakın bir hayvan, ancak spor 
beslenmesi üzerine yapılan son araştırmalara 
göre, profesyonel sporcularımız vejetaryen bir 
diyet uyguladıklarında, yeterli miktarda kas 
geliştirmekle kalmayıp üstün bir dayanıklılık da 
sergiliyorlar.”

Saygın beslenme kuruluşları (Amerikan Beslenme 
Derneği, Kanada Beslenme Uzmanları, Birleşik 
Krallık Beslenme Uzmanları Derneği, Birleşik 

Krallık Ulusal Sağlık Hizmetleri, Amerikan Diyabet 
Birliği, Kaiser Permanente, Pittsburgh Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Avustralya Diyetisyenler Birliği, 
Kanada Kalp ve Felç Derneğ) iyi planlanmış bir 
vegan beslenmenin en sağlıklı beslenme biçimi 
olduğu konusunda hemfikirler. 

ET YEMEDEN KAS YAP!

Et yemeden kas geliştirilebilir mi? Çoğu insan bu 
sorunun cevabını merak ediyor. Hepimizin aklına 
vücut geliştirmede proteinin önemi işlenmiş 
durumda. Protein denince de akla çoğu vücut 
geliştiriciyi tavuk göğsü yerken gördüğümüz 
zamanlar geliyor. Ancak veganlar, proteini 
kaynağından, yani bitkilerden almaktadırlar.

Bir sporcu vegan beslenerek ne kazanır?
• Vücuduna giren yirmiden fazla hayvansal 
hormonları, almamaya başlar. 
• Proteinleri gerçek kaynağından alır. 
• Doymuş yağ ve kolesterol almayarak hücrelerini 
ve kalbini korumuş olur.
• Antioksidan yüklü beslenir. Unutmayın ki, spor 
oksidatif yükü artıran bir faaliyettir. 

VEGAN BİSİKLETÇİLER

• Alberto Contador

• Christine Vardaros

• Dave Zabriskie

• Lizzie Deignan - Armitseads

• Maarten Tjallingii

Protein denince 

de akla 

çoğu vücut 

geliştiriciyi tavuk 

göğsü yerken 

gördüğümüz 

zamanlar 

geliyor. Ancak 

veganlar, proteini 

kaynağından, 

yani bitkilerden 

almaktadırlar.
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NASIL BESLENMELİ? NELERE DİKKAT 
ETMELİ? NELERDEN KAÇINMALI?

Sporcuların vegan beslenmesi detaylı çalışılması 
gereken bir alan, çünkü işin içine elektrolitler, 
protein konuları giriyor. Yaşa, cinsiyete, sporun 
ağırlığına, türüne göre kişisel beslenme planları 
çıkarılmalı. Özellikle profesyonel sporcuların, yani 
günde 4-5 saatten fazla antrenman yapanların 
bir beslenme ve diyet uzmanıyla beraber 
çalışması oldukça önemlidir. Ayrıca, sporcularda 
vegan beslenirken çeşitlendirilmiş beslenme çok 
önemli. Çeşitlendirmeyi yaparken şu gruplardan 
faydalanmalı: 

• Bakliyatlar
• Sebzeler 
• Meyveler
• Yağlı tohumlar (Ceviz, fındık vb.)
• Tahıllar 

• Antioksidanlar: Vegan beslenme. 1500’den 
fazla antioksidan içeren taze, mevsiminde 
sebze ve meyvelerin tüketiminin bol olduğu bir 
beslenme şeklidir. Spor, oksidatif stresi artırır. 
Antioksidanlar ise bu paslanma sürecini tersine 
çevirir. Antioksidanlar damarların korunması için 
de oldukça önemli içeriklerdendir.

• Posa ve Mikrobiyota Bağışıklık: Bağırsak, 
bağışıklığın %80’ini karşılayan önemli bir organdır. 
Bu nedenle posa bakımından zengin olan sebze, 
meyve, bakliyat ve tahıllar önemli bir rol üstlenir. 
Sporcularda bağışıklık çok önemli bir konudur.

Nelerden kaçınmalı sorusuna gelirsek: İşlenmiş 
yiyeceklerin tüketiminden, sigara ve alkol 
tüketiminden kaçınmalı gibi klasik sağlıklı yaşam 
önerilerini yeniden tekrarlamaya gerek yok tabii. 
Kaçınılması gereken en önemli şey bilgi kirliliğidir. 
Kasların kemiklerin etsiz eriyeceğini öne sürenleri 
dikkate almamak gerekmektedir. Bilinenin aksine, 
doğru vegan beslenme ile tüm organlar korunur, 
sporcu performansı artar. Yeter ki yeterli ve 
dengeli vegan beslenilsin.

Antrenman öncesi, antrenman sırasında, 
antrenman sonrası vücudun ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek pratik üç öneri:

Sporcu performansı beslenme, dinlenme, 
antrenman şeklinde üç bölüme ayrılabilir. 

Antrenman da öncesi, sonrası ve antrenmanın 
kendisi olarak ayrılır. Antrenman öncesi, daha çok 
enerji veren karbonhidrat ağırlıklı olmalı. Ancak 
kuru bakliyat, karnabahar gibi gaz yapan gıdalar 

yenmemeli. Bitkisel süt, yulaf, muz ve kırmızı 
meyve karışımı önerilebilir.

Antrenman sırasında, kuru 
meyve ve kuruyemiş 
tüketilmesi yüksek 
verim demektir.

Antrenman 
sonrası antioksidan yüklü, 
karbonhidrat, protein ve yağdan oluşan bir 
öğün, tamamlayıcı olacaktır. Ancak önemli bir 
hatırlatma; bu öğün antrenman bitiminden 
sonraki yarım saat içinde mutlaka yenilmelidir. 
Salata Kâsesi: 7 renkten oluşan sebze, bulgur ya 
da kinoa, yeşil mercimek.

Veganlık ile ilgili daha birçok bilgiye 
ulaşabileceğiniz belgesel ve kitap listesini de 
paylaşmadan bitirmeyelim:

NE OKUSAM:
Veganizm: Ahlakı, Siyaseti ve Mücadelesi | Zülal 
Kalkandelen ve Can Başkent 
Hayvan Hakları ve Veganizm - Klasik Metinlerden 
Bir Seçki 
Vegan Beslenme | Dr.Murat Kınıkoğlu 
Vegan Sağlık | Dr.Murat Kınıkoğlu
Veganlığa Ezoterik Bakış | Türkan Ruhsar 
Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü | Zülal 
Kalkandelen 
Hayvan Hakları İnsan Hukuku | Engin Arıkan
Hayvan Hakları | Çetin Nerse 
Türler ve Cinsler | Can Başkent
Peynir Tuzağı | Dr. Neal D. Barnard 
Kafesler Boşalsın: Hayvan Haklarıyla Yüzleşmek | 
Tom Regan 
Hayvan Özgürleşmesi | Peter Singer 
Etin Cinsel Politikası | Carol J. 
Adams
Hayvan Hakları | David Degrazia 
Tabağındaki Yüz | Jefrey Moussaeif 
Masson
Hayvanların Ne Kadar Zeki 
Olduğunu Anlayacak Kadar Zeki 
Miyiz? | Frans de Waal 
Hayvanat Bahçeleri Ve Doğanın 

Sonu | Dr. Steven Best 
Hayvan Özgürlüğü Ve Sosyal Devrim | Brian E. 
Dominick 
Çocuklar İçin: Hayvan Kurtarma | Patrick George 
İnsan Neden Vegan Olur? | Gary L. Francione & 
Anna Charlton
Hayvan Haklarına Giriş: Çocuğunuz Mu Köpeğiniz 
Mi ? | Gary L. Francione 
Zoopolis: Hayvan Haklarının Siyasal Kuramı | Sue 
Donaldson & Will Kymlica

NE İZLESEM:
Earthlings | Youtube - Türkçe Altyazılı 
Cowspriacy | Youtube - Türkçe Altyazılı 
Dominion | Youtube - Türkçe Altyazılı 
What The Health | Netflix - Türkçe Altyazılı 

Forks Over Knives | Netflix - Türkçe 
Altyazılı 
Gary Yourofsky: Hayatınızda 

Duyabileceğiniz En İyi Konuşma | 
Youtube - Türkçe Altyazılı 
Philip Wollen: Hayvanlar Menüden 
Çıkarılmalı | Youtube
Okja | Netflix-Türkçe Altyazılı 
Hayvan Gazetesi: Veganlık Ve 
Feminizm | Zülal Kalkandelen - 
Youtube b
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Bir bisiklet alın. Kesinlikle pişman 
olmazsınız, aksine yaşarsınız.
Mark Twain

µ  Tanju TAŞÇILAR
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KADRO İÇİ ÇANTA SEÇİMİ

Yolda bisiklet kullanırken muhakkak 
yanımızda çanta taşırız. Çantaların 
ebatları, şekilleri, renkleri kişilerin 

tercihlerine, gittikleri mesafelere göre 
farklılıklar gösteriyor. Biz de bu sayımızda 
bisiklet kadro içi çantayı denemek istedik. 

Uzun bir tur yapıyorsak eğer sırtımızda çanta 
taşımak istemeyiz. Hem belli mesafeler kat 
edildikten sonra sırtımızda ağrıların oluşması 
hem de sırtımızın terlemesi hoşumuza gitmez. 
Çantaları bisikletin arkasına taktığımız bagajın 
üstünde taşıyorsak bu da bisiklette denge 
kaybına, yokuş çıkarken de ağırlığın arkaya 
yüklenmesine dolayısıyla zorlanmamıza neden 
olmaktadır. 

Kadro içi çantalarda ise değindiğimiz bu 
handikapları yaşamamaktayız. Sırtımızda 
çanta taşımamamız, çantanın tam bisikletin 
orta göbeğinde olmasından dolayı daha 
dengeli ve rahat bisiklet kullanmamızı, uzun 

sürüşlerde bisikletten daha çok zevk almamızı 
sağlamaktadır. Aklınıza “pedal çevirirken 
çantanın ayaklarımıza sürtmüyor mu” sorusu 
gelebilir. Çantanın en oranı çok büyük olmadığı 
için böyle bir sıkıntı yaşanmamaktadır. 

Tek handikap olarak değineceğimiz nokta, 
yanımıza fazla eşya almak istiyorsak bunun 
biraz imkansız olmasıdır. Bu handikapı 
da ortadan kaldırmanın yolu yanımıza 
alacağımız eşyaların katladıktan sonra 
fazla yer kaplamamasını sağlamaktadır. Biz 
deneyimlerimizi size sunduk bundan sonrası siz 
okurlarımızın tercine kalmaktadır. Sağlıklı ve 
mutlu sürüşler. b
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BISAN 
CTX 6300

Öndeki sepetin 
çıkarılabilir 

oluşu ve taşımak 
için kola sahip 

olması çarşı 
alışverişinizde 

büyük artı puan 
anlamına 

geliyor.

Lady (kadın) tasarımı 
ile öne çıkan Bisan’ın 
yeni şehir bisikleti 

Bisan CTX 6300 incelemesi 
ile karşınızdayız. Bu 
bisikletin özelliği konfora 
yönelik aksesuarlar ile 
donatılmış olması. Şehir 
kullanımında ihtiyacınız 
olacak çamurluk, ön ve 
arka ışık, arka bagaj 
ve ön sepet bisiklet 
ile birlikte geliyor. 
Bu sayede bisikleti 

aldığınızda 
fazladan para 

verip aksesuar 
satın almanız 
gerekmiyor.

Şimdi de bisikletin teknik donanımına 
değinelim. Aktarma sistemi 3x9 
Shimano sisteminden oluşturulmuş. 
Shimano’nun en düşük seviyede bile 
görevini layığı ile yerine getirebilen 
parçaları ünlüdür. Bu bisiklette de 
Tourney ve Altus donanım karma 

<<İÇİNDEKİLER
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olarak kullanılmış. Frenler Shimano MT 200 
tercih edilmiş. Hidrolik yağlı disk fren sistemi 
ile yağmur çamurdan etkilenmeden kusursuz 
yavaşlama gerçekleştirebiliyorsunuz. Önde 
amortisörlü bir maşa tercih edilmiş. Bu sayede 
şehir içindeki çukurlu ve bozuk yollarda 
daha dengeli bir sürüş gerçekleştireceksiniz. 
Tekerleklerin 28x1.75 ebadında seçilmiş 
olması sayesinde mazgallar ile problem 
yaşamanızı engelleyecek. Konfora katkı 
sağlayan bir diğer detay ise yaylı sele. Dik 
oturuş pozisyonuna sahip bu bisiklette 
kadrodan gelecek titreşimler seleden size 
iletilmeyecek ve uzun süreli sürüşlerde 

yorulmayacaksınız. Tüm bu unsurlar 
birleştiğinde kusursuz bir sürüş sizi bekliyor.

Bisan stil konusunda da güzel bir bisiklete 
imza atmış. Altı farklı renk seçeneği 
sunulmuş olması ve kahverengi detaylar 
klas bir duruş sergiliyor. Bisan CTX 6300 ile 
tarzınızı konuşturacaksınız. Öndeki sepetin 
çıkarılabilir oluşu ve taşımak için kola sahip 
olması çarşı alışverişinizde büyük artı puan 
anlamına geliyor. Tüm bunlara 2450tl’lik fiyat 
etiketi ile sahip olabiliyorsunuz. Bisan diğer 
modellerinde olduğu gibi CTX 6300 ile de iyi 
bir bisiklet ortaya koymuş. b

Shimano 
en düşük 

seviyede bile 
görevini layığı 

ile yerine 
getirebilen 

parçaları  
ile ünlüdür. 
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ŞEFTALISI 
BALA BENZIYOR

En sıcak günlerde, en lezzetli şeftalilerin 
tadına bakmak için Selçuk Belediyesi’nin 
6 Temmuz Pazar günü Bisan Bisikletin 

sponsorluğunda düzenlediği Şeftali Şenliği’ne, 
çevre il ve ilçelerdeki bisikletliler pedallayarak 
destek verdi. Bisan desteği ile hazırlanan anı 
tshirtleri giyilerek Selçuk-Belevi arasında toplu 
sürüş gerçekleştirildi. Efes Bisiklet Topluluğu 
ve eski milli bisikletçi Cengiz Özdoğan’ın da 
destek verdiği şenliğe katılan bütün bisikletliler 
keyifli bir gün geçirdi. Şenliğin sonunda yapılan 
çekilişle 6 kişi Bisan bisiklet sahibi oldu. b

2 Duygu BABAK

İÇİNDEKİLER>>

https://www.youtube.com/watch?v=g5qeDaHetgA
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