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Yılın en sıcak dönemlerini geçirdiğimiz şu günlerde, bisiklet 
sporunu icra etmek gerçekten zor. Hedef yarışlara hazırlanan 
sporcuların çok erken saatlerde antrenman yaptığını biliyoruz. 
Eğer sizler için bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, 
gerçekten yanılıyorsunuz. Özellikle sabah 06:00 - 07:30 saatleri 
arasında muhteşem bir havada pedallarınızı çevirebilirsiniz. 
Araç trafiğinin az olduğu bu saatlerde, çevresel faktörleri en aza 
indirerek çok daha verimli bir sürüş yapabilirsiniz. 

Bu dönemde yaptığınız sürüşler vücudunuzda çok fazla su 
kaybettirecektir. Bunun için zamanında sıvı içmeniz gerçekten 
çok önemli. Sevgili Diyetisyen ve Beslenme Uzmanımız Deniz 
Zünbülcan bu ayki sayımızda sıcaklarda sıvı ve elektrolit dengesini 
sizler için kaleme aldı. Hatta evde kolayca hazırlayacağınız tarifler 
bile mevcut. Yine bu sıcak havalarda bisiklet kullanımındaki 
pratik önerilerini @sporcukalpdoktoru Dr.Deniz Aytekin sizler için 
yazıyor. 

Birbirinden güzel incelemelerde bu ay herkesin merak ettiği 
oval aynakolu en sportif editörümüz Tufan Sağnak incelerken, 
kadrosuyla sizleri büyüleyeceğini düşündüğümüz Cervelo R2 
modelini sizler için Serin Uçer özelleştirdi. Ortaya çok özel bir 
oyuncak çıkarttı. Bu özel incelemenin yanı sıra yaklaşık 3 aydır 
kullanmaya başladığım Roval CL 50 jant setinde yaşadığım 
tecrübeleri ve çok daha fazlasını Ağustos sayısında bulacaksınız. 

Her ay olduğu gibi çok özel fotoğraflarla çok renkli sizin derginiz 
Bike Pedia size kulak veriyor ve sizleri yansıtmaya devam ediyor. 
Bu sayımızda sizlerle bir sürprizi paylaşmayı arzu ediyorduk. 
Planlamanın gecikmesiyle, bu sürprizi çok yakın zamanda sizlerle 
sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Sosyal medya 
hesaplarımızı takipte kalmayı unutmayın. Gerçekten size ilham 
vereceğini düşündüğümüz bu çok özel sürpriz, aynı zamanda 
Eylül sayısıyla birlikte bir yazı dizisi halinde bir içerik üreteceğiz ve 
yıl sonuna kadar sizlerle birlikte olacak.  

Evet şimdi hazırsanız, koltuklarınızı yatay pozisyona alıp, kahvenizi 
yudumlarken, sayfaları çevirmeye başlayabilirsiniz. Keyifli 
okumalar, bisikletli günler dileriz… 

Sevgi ve selamlar, keyifli okumalar… 

Mustafa Kemal KARA
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Adrenalin, tutku, 
heyecan, tehlike. Hepsi 
bir arada. Bunları  
akrobatik gösterilerde 

bulmak mümkün. Bisiklet ile 
akrobasi denince akla ilk olarak 
BMX bisikletler gelir. Biz de 
BMX bisikleti ile bu tehlikeli ama 
izlemesi de bir o kadar keyifli 
sporun temsilcilerinden Murat 
Özdemir ile keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

n Murat Özdemir kimdir?
BMX Freestyle Flatland 
sporcusuyum. 34 yaşındayım, 2.5 
yaşında bir kız babasıyım. 15 yıldır 
BMX sporuyla ilgileniyorum, 10 

yıldır profesyonel olarak bu işten 
hayatımı kazanıyorum. 2. Kademe 
bisiklet antrenörü ve aynı zamanda 
bisiklet mekanisyeniyim. Yaklaşık 
30 yıldır bisikletle iç içe olduğumu 
söyleyebilirim. @titoshbikes’ın 
kurucusuyum. BMX’e ait kadro 
ve küçük parça üretimlerimiz 
var ve BMX Freestyle Flatland, 
street, park yedek parçalarının 
satışlarını yapmaktayım.
Aynı zamanda @skateparkur 
Skatepark yapımı ve organizasyon 
firmamızla Türkiye’nin en büyük 
skateparklarını inşa ettik ve 
Türkiye’nin dört bir yanında 
10.000’den fazla canlı performans 
yaptık. 

7

YAŞAM Züleyha DİKBAŞ2

BMX FREESTYLE 
FLATLAND

n BMX bisiklete başlama 
hikayenizi ve tercih nedeninizi 
öğrenebilir miyiz?
Bisikletle tanışmam daha okula 
başlamadan öncelere dayanıyor. 
Babamın bilimum yedek parça 
satışı yaptığı bisiklet motosiklet 
atölyesinde büyüdüm fakat 
üniversiteye başlayana kadar 
BMX’le hiçbir alakam olmadı. 
Burada İncirlik Hava Üssü var ve 
oradaki Amerikan askerleri Irak 
savaşından önce çarşıda rahatça 
aileleriyle BMX, paten, kaykay gibi 
popüler extrem sporları yaparlardı. 
Bizler de Adana’nın bağrı yanık 
gençleri olarak bu olaydan 
çok fazla etkilendik. Amerikan 

Pazarı’nda ikinci el ürünlerin 
satıldığı pasaj var. Buradan 
kendime ikinci el Diamondback 
BMX satın aldım ve kendimi 
Atatürk Park’ında buldum. 
1.yıl BMX Freestyle Street 
tarzında binmişim. O yıllarda BMX 
Freestyle’ın farklı branşlarının 
olduğunu bile bilmiyordum. İlk 
hareketim “bunnyhop”tu. Bir anda 
kendimi ortama kabul ettirdim. 
O zamanlar şehir dışından 
bisikletlerimizi satın almaya 
gelirlerdi. Burası Çukurova, her yer 
düz en iyi BMX’ler buradaydı ve 
hakkını vermeliydik. Gaziantep’ten 
gelen bisikletçi abiler çok farklı 
tarzda bisiklete biniyordu. 
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Flatland’le tanışmam onlar 
sayesinde oldu. Ailem başlarda 
bisiklete binmeme karşıydı, 
annem hariç. Sırf bisiklete daha 
fazla binebilmek için, yazın 
Atatürk Park’ında çok sabahladım. 
İncirlik’in bize bıraktığı bu miras 
bizi sadece bu işe itti. Gerisi artık 
bizdeydi.

n BMX ile yapılabilen kaç farklı 
sürüş var ve siz hangisinde 
iddialısınız?
BMX temelde ikiye ayrılıyor “race” 
ve “freestyle”.

    1. Race, 2008’den beri olimpik 
bir branş.

    2. Freestyle Park 2020’de ilk 
kez yarışacaktı. Freestyle kendi 
içinde 5 disipline sahip.

      1. Park
      2. Flatland
      3. Street
      4. Dirt Jump
      5. Vert

BMX sporunun freestyle branşının 
flatland disiplininde bisiklet 
biniyorum. İddialı olduğum 
disiplin flatland. BMX freestyle 
ve race sporlarından da anlarım. 
BMX Race branşında 2017’de 
milli sporcu oldum. Performansa 
dayalı race sporunda da iddialı 
olduğumu söyleyebilirim.

n Bisiklet yaşamınızda neleri 
değiştirdi?
BMX Flatland sporunun beni 
ince fikirli biri yaptığına kuşkusuz 
eminim. Hayatımda bazı erdemler 
kazandım tabii. En başta sabır, 
sadakat, yumuşak huylu, becerikli, 
yaratıcı, yetenekli, inançlı, sevimli, 
sevgili, saygılı... Daha ne diyeyim! 
Flatland’le tanışmasaydım, yine 
yaptığım işi layığıyla yerine 
getiren biri olurdum. Ama BMX 
olmasaydı arkadaş çevrem, 
seyahatlerim, örnek aldığım 
insanlar, ideallerim ve belki de 
kendi gücümü keşfetme imkanım 

bile olmayacaktı. Bu spor beni 
yerine göre adam etti. Bu yüzden 
olmak istediğim yerdeyim.

n Başarılarınızdan bahsedebilir 
misiniz?
Forum İstanbul AVM’nin 2013 
yılında Türkiye’de ilk kez 
yapılan BMX Freestyle Flatland 
yarışmasında 1. oldum. 2014 
yılında tekrar 1. oldum. 2015 
yılında ne yazık ki bu kategoride 
bir yarışma düzenlenmedi. 

BMXtr’nin 2016, 2017 ve 
2018 yıllarında yaptığı BMX 
buluşmalarında Türkiye 
şampiyonu oldum. 2019 ve 2020 

yıllarında henüz bir yarışma 
düzenlenmedi. Aslında bana 
sorduklarında 2013’den beri 
Türkiye şampiyonu olduğumu 
söylüyorum.

n Bulunduğunuz bölgede BMX’e 
ilginin büyük olduğunu görüyoruz, 
bunun nedeni nedir?
Ben Adana’da sporuma 15 yıl 
önce başladım. O zamanlar kalem 
kalem saydığınızda 150 kadar 
binici olduğunu söyleyebilirim. 
İlk 5 yıl Türkiye BMX tarihinde 
unutulmayacak isimlerle bisiklet 
kullanma imkanım oldu. Şuan 
neredeyse binici yok diyebilirim 10 
yıldır yalnız biniciyim. 
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n Türkiye’de BMX’in geldiği 
noktayı nasıl görüyorsunuz?
BMX olması gerektiği yerde. 
Flatland ve street dünya 
standartlarına yetişti diyebilirim. 
Fakat takip ettiğim kadarıyla 
Flatland sporcusu çıkmıyor. Çünkü 
kolay yetişmiyor çok fazla özveri 
ve mesai istiyor. Dünyadaki atlet 
sayısına baktığımızda yaptığım 
sporun zorluk derecesini sanırım 
diğer ülke sporcularına bakarak 
da anlamak mümkün. Ben daha 
çok “neden az sporcu var” 
demek yerine yapan sporcuların 
desteklenmesi kanaatindeyim.

n TV’de yayınlanan yetenek 
yarışmalarına takım olarak 
katıldığınızı görüyoruz. 
Süreci öncesi ve sonrası ile 
değerlendirebilir misiniz?
Aslında farklı alanlarda 
yeteneklerin bir araya gelip 
yarışma fikri bana pek 
kulvarımmış gibi gelmemişti. 
Başlarda yaptığım sporun görseli 
yüksek olduğundan çevremden 
“neden Yetenek Sizsiniz Türkiye 
Yarışması’na katılmıyorsun” 
diye teklifler aldım. Sonrasında 
yaptığım sporu tüm Türkiye’ye 
göstermenin iyi olacağını, 
sporumuzun ve kültürümüzün 
paylaştıkça çoğalacağı fikri 
hoşuma gitti ve başvurup 
katılmaya karar verdim. Yıl 2009 
İstanbul’a elemelere gittim. Fakat 
o yıl ön elemeyi geçemedik. 2. 
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sezon 3., 4. ve 6. sezonlarına 
katıldım. 2. ve 6. sezonlarda yarı 
finale yükselmeyi başarabildik. 

Yetenek Sizsiniz benim ve her 
götürdüğüm arkadaşım için çok 
güzel bir deneyim oldu. İlk ekran 
tecrübemizdi. Oradaki atmosfer 
jüri ve Türkiye’nin karşısına çıkmış 
olmak insanı heyecanlandırıyor. 4 
sezon katıldık, hiç denenmemiş 
şeyleri denedik. Taklalar attık, 
Modern dansla BMX’i birleştirdik, 
kurgu yapıp konseptler hazırladık, 
devşirme sporcular bile getirttik. 
Bu sporun gelişmesinde katkımız 
oluyorsa ne mutlu bize. BMX 
sporuna bizim sayemizde 
başlayanlar oluyor ve bize 
yazıyorlar, çok mutlu oluyoruz.

n Spor organizasyonları 
düzenlediğiniz Skateparkur 
isimli firma kurdunuz. Bundan 
bahsedebilir misiniz?
Profesyonel olarak 2010’dan beri 
bu işten hayatımı kazanıyorum. 
Başlarda hobi olarak başladığım 
sporumda para kazanmak 
gibi bir niyetim yoktu. 5 yıl 
boyunca yaptığım hareketleri 
düzene anca sokabildim ve 
bir video düzenlemesiyle 
çıkış yaptığımı söyleyebilirim. 
2014’te Skateparkur skatepark 
organizasyon firmamı kurdum. 

Adana Seyhan’da Skateparkur’u 
ilk başlarda akademi olarak hayata 
geçirdik. Dış mekanda üzeri 
kapanabilen bir sünger havuzu 
inşa ettik. Adana ve çevre illerden 
gelen extrem sporculara 2016’nın 
sonuna kadar hizmet verdik. 
Maalesef toplum baskısı ağır bastı 
ve sünger havuzumuz az kalsın 
yakılacaktı.

Yaz sezonlarında Antalya’da 
extrem dans gösteri gruplarının 
planlamasını yapıyorum. 
Belediyeler ve AVM’lerde 
bayramlar ve özel günlerde 
gösterilerimiz oluyor. Bugüne 
kadar 10.000’den fazla canlı 
performans yaptık.

n BMX sporuna olan desteği 
yeterli buluyor musunuz?
Yeterli bulmuyorum... Çünkü 

Türkiye’de sponsorluk anlayışı 
yetersiz ve bence spordan anlayan 
pazarlama müdürlerinin spor 
departmanlarının başlarında yer 
alması gerekiyor. Yurtdışındaki 
sporcuların gözde marka 
sponsorluklarına baktığımızda 
ve birçok sporcu arkadaşımla bir 
araya gelip bu durum hakkında 
konuştuğumuzda, onlara sunulan 
imkanlardan yoksun bırakıldığımız 
düşüncesindeyim. 

Aslında burada önemli bir 
konuya değinmek isterim; Sosyal 
medyanın gücünü bilirsiniz, 
dönem dönem bir takım 
“influencer”lar çıkıyor bizlerin 
ve birçok sporcu arkadaşımın 
üzerinde tutulabiliyorlar. Bazı 
markalar tarafından reklam 
alıp kullanılıyor, bunlar da aynı 
şekilde markaları kullanıyor. Biz 
yıllardır takip edip örnek aldığımız 
sporcuların nasıl desteklendiğini 
görerek büyürken, aslında 
markaların ruhunu taşıdığımızı 
düşünüyorum. Yani bir ünlünün, 
“influencer”ın markaya gönülden 
bağlı olduğunu düşünmüyorum. 
Markaların iyi düşünüp biz 
sporcuları yeterince destekledik 
mi sorusuna cevap vermeleri 
gerekiyor. 

Bir ülkede spor ve sanat 
küçüldükçe her anlamda 
fakirleşeceğimizi unutmamaları 
gerekiyor. Fiziksel ve mental 

Flatland ve 
street dünya 

standartlarına yetişti 
diyebilirim. Flatland 

sporcusu çıkmıyor. 
Çünkü kolay 

yetişmiyor,
 çok fazla özveri ve 

mesai istiyor.
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olarak hayatımızı ortaya 
koyduğumuz sporlarda herkesin 
bir parça desteklemesinin 
ülkemizi daha güçlü yapacağını iyi 
biliyorum. Biz sporcular yeni bir 
figür, hiç denenmemiş bir hareket 
yaptığımızda birer spor adamı 
oluyoruz ve diğer sporculara ilham 
veriyor insanoğlunun sınırlarını 
zorluyoruz. Bazı markaların 
bizlere bırakın ticari bir obje olarak 
bakmasını, bazıları yaptığımız 
sporu serseri işi olarak görüyor 
ve hatta bazılarında, hayatını 
kazanmak için asgari ücretle bir 
yerde çalışmalısın ve sporunu bu 
şekilde de yapabilirsin düşüncesi 
hakim. 

Bir de markaların kanka tayfaları 
var... Aslında markalar bu 

konuda bilirkişi olmadığından 
spordan ve yaptığımız işten 
bihaber olduklarından fiyasko 
diyebileceğiniz sporcuları 
desteklemesi ayrı bir sorun. Çünkü 
ya o arkadaş kendini markaya 
çok iyi satıyor ya da sattı diyelim 
hemen en yakın bir başka daha 
fiyasko arkadaşını markaya 
kazandırıyor. 

Böylelikle kanka tayfasını 
toplayıp marka yöneticileriyle 
sporcuya yakışmayan hareketler 
sergiliyorlar. Aslında buna izin 
veren markaların da aynı yöntemle 
kankalarını işe aldığı gerçeğini 
de kabul etmek lazım. Diğer 
iyi sporcu arkadaşlar destek 
bulamamaktan yakınıp sporunu 
bırakmak zorunda kalırken, 

vatana millete haksızlık yapıldığını 
söylemem gerekiyor. Bizler bilim 
adamları değiliz, bizler spor 
adamıyız. Evet çalışmıyoruz 
istediğiniz gibi ama ülkemizi 
bayrağımızı temsil ediyoruz. 

Ülkeler birbirlerine olan güçlerini 
olimpiyatlarda kaç madalya 
aldıklarıyla boy ölçerken, bizler 
olimpik olan sporları, branşları 
TV’de izleyip neden bizim de 
bu sporda sporcumuz yok diye 
dövünmüyor muyuz? Sponsorluk 
giderleri gelir vergisiden muafiyet 
sağlarken aslında markaların bu 
sponsorluk ve destek hareketini 
milli bir sorun olduğunu 
düşünmeleri gerekiyor.

n Bu alanda örnek aldığınız 
sporcular var mıdır?
Var hem de bi hayli. İsim isim 
favori gördüğüm ve tarzını 
sevdiğim sporcuları yazayım: 
Justin MILLER, Martti KUOPPA, 
Viki GOMEZ, Dominik NEKOLNY, 

Michael SOMMER, Hiroya 
MORIZAKI, Terry ADAMS, Chase 
GOUIN, Trevor MEYER, 
Takuji KASAHARA, Laszlo 
TIVADAR, Bram VERHALLEN, 
Moto SASAKI, Owen BOHN, Martin 
DRAZIL, Khaled HUERTA, Bruno 
ZEBU, Waldemar FATKIN,

Dez MAARSEN, John YULL, Yu 
SHOJI, Simon OBRIEN, Shinichi 

KIBA, Harutada SHIMOYAMA, 
Wasan SUESAT, Gabe KADMIRI, 
Yuki ITOH, James WHITE, Keelan 
PHILIPS, Mateus BECKMANN, 
Minato SATO, Marton SZILAGYI, 
Keisuke TANIGAWA.

n Sizi örnek alan gençlere 
tavsiyeleriniz nedir?
BMX’e ne kadar çok başlayan 
olursa bu spor o kadar gelişir. 
Onlara tavsiyem, başlangıçta 
bu işin zorluğu, bilgi azlığı, 
aile ve toplum baskısı, binecek 
alan ve doğru BMX tedariği 
gibi mücadelelerin yıldıracağını 
düşünmemek. Emin olun bu 
zorlukları sizden daha fazla 
yaşadık.

Bisiklet binin ama yaptığınız 
sporun felsefesini hissedin. Sporu 

Bir ülkede 

spor ve 

sanat küçüldükçe 

her anlamda 

fakirleşeceğimizi 

unutmamaları 

gerekiyor. 
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paylaştığınız arkadaşlarla güzel 
dostluklar edinin. Arkadaşlarınızı 
çekemediğinizi de belli etmeyin.
Yani rekabeti içinizde yaşayın. Bir 
de bu işi en iyi yapanlar ya fren 
kullandı ya da fren kullanmaya 
devam ediyor!

Çalışma methodu olarak da,
    * Binmeden önce ısınma 
hareketlerini alışkanlık haline 
getirin.

    * Çalıştığınız hareketleri 
parçalara bölerek periyodik olarak 
çalışın.

    * Yapacağınız şeylere 

inanıyorsanız kimsenin sizi 
frenlemesine izin vermeyin.

    * İyi beslenin, binerken sıvı 
almayı ihmal etmeyin.

    * Hedefler belirleyin.

n Bu alanda örnek aldığınız 
sporcular var mıdır?
Halen dünya şampiyonu olma 
hedefim var ve bu devam ediyor, 
bu isteğim de bir an olsun 
dinmedi. 

Kondisyonumu geri kazandım ve 
eksiklerimi gideriyorum çok güzel 
şeyler olacağına inancım tam.b

http://www.losev.org.tr


CERVÉLO R2 CUSTOMİNCELEME Serin ÜÇER2
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yüksek mühendislik ürünleri 
şeklinde tanımlanabilirler. Bizim 
konuğumuz Cervélo R2. Standart 
donanım olarak Shimano R7000 
ile gelen bu bisikleti kadrosuna 
kadar boşaltıp SRAM Force AXS 
eTap ve Token kompozit parçaları 
ile baştan topladık. Bakalım 
sonuçlar bizi tatmin edecek mi?

Öncelikle donanımdan kısaca 
bahsedelim. Az önce söylediğimiz 
gibi bisikleti tamamen kendi 
tercihlerimize göre topladık. Bunu 
yaparken işlev ve görünüme önem 
verdik. Aktarma sistemi temelde 
SRAM’ın kablosuz grup seti 
Force AXS eTap. Aynakola SRAM 
bünyesindeki Quarq firmasının 
ürettiği Spider PowerMeter’i 
ekledik. Bu sayede güç ölçere 
de sahip olduk. Kaset 10-33, 
aynakol ise 48-35 oranlarında. 
2x12 çalışan bu sistem arka janta 
SRAM XD arayüzü ile oturuyor. 

Eskiden bisikletler 
görüntüsü ile ön plana 
çıkardı. Özellikle İtalyan 
bisikletlerini bir salona 

koyup sergileyebilirdiniz. Ardından 
Giant TCR ile yol bisikletlerinde 
görüntü dışında dinamikler önem 
kazanmaya başladı. Avrupa 
ve özellikle Amerika merkezli 
firmalar bisikletlerde rijitlik, 
koşullu esneme ve malzeme 
yoğunluğu gibi kavramlara 
odaklanmaya başladı. Bunların 
sonucu olarak günümüzde 
bisikletler yüksek mühendislik 
sonucu üretiliyorlar. Şimdi bunları 
neden anlattığımızı düşünüyor 
olabilirsiniz. Cevabı basit: Cervélo.

Cervélo, Toronto, Kanada’da 
1995 yılında kurulmuş bir 
firma. Özellikle tasarımlarını 
bilgisayar destekli simülasyonlar 
kullanarak yapması ile ünlü. 
Sonuç olarak Cervélo bisikletleri 

Vites kolları her ne kadar kablosuz 
olsa da frenler halen kablo ile 
çalışıyor. Fren bacaklarında 
SRAM RED AeroLink tercih 
ettik. Bunun sebebi Force setin 
fren bacaklarının eski sistemde 
olmasıydı. Yeni sistemde üretilen 
RED bacaklar çok daha iyi 
frenleme sağlıyorlar. Jant seti 
Token karbon clincher ve 35mm 
profile sahip. Seramik rulmanlar 
ile üst düzeyde işlevlerini yerine 
getiriyorlar. 

Gidon olarak Token Arsenal 
bar kullandık. Ağırlık 180 gram 
dolaylarında. Gidon boynunda 
yine Token’in karbon gidon 
boynunu kullandık. 160 gram 
ağırlığı ile hafif olmayan bu boyun 
tamamen kozmetik unsurlar göz 
önüne alınarak tercih edildi. 

Sele ISM marka TT selesi. Görünüş 
itibarı ile çok doyurucu olmasa da 

7
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rahatlık açısından vazgeçilmez 
olduğunu söyleyebiliriz. Kadro 
özelliklerine gelirsek tüm kablolar 
kadro içinden geçiyor. Orta 
göbek Cervélo’ya özel BBright 
standardında. Özellikle hem 
BBright hem de SRAM Dub 
uyumlu orta göbeği bulmamız 
oldukça zor oldu diyebiliriz. 
Tekerlekler Tufo marka önde 
25mm arkada ise 28mm tercih 
edilmiş.

Şimdi de sürüş tecrübelerine 
gelelim. Cervélo BBright adındaki 

orta göbek sistemini kullanıyor 
demiştik. Bunun çok önemli 
bir sebebi var. Kadro üstüne 
etkiyen yüklere mukavemet 
gösterebilmesi için asimetrik 
olarak tasarlanmış. Bu durum 
orta göbek çevresinde kendini en 
çok gösteriyor. Aynı zamanda alt 
bacaklarda da devam eden bu 
tasarım inanılmaz rijit bir kadro 
olarak geri dönüyor. 

Tahmin edeceğiniz üzere Cervélo 
R2 inanılmaz bir güç transferine 
sahip. Ancak bunun negatif etkisi 
olarak zemindeki toz tanelerini 
bile hissedebiliyorsunuz. Yumuşak 
bir kadronun çözümü olmamakla 
birlikte sert bir kadronun 
çözümü kolay. Lastikleri bir miktar kalınlaştırdığınız takdirde 

zeminden gelen titreşim bir 
miktar azalacaktır. Bisiklet renk ve 
tasarım olarak gerçekten etkileyici. 
Aynı zamanda Cervélo da prestijli 
markalar arasında yer aldığı 
için ilgileri üzerine toplamayı 
başarıyor. Maşanın üst çektirmesi 
Cervélo markasına özgü bir sistem 
kullanıyor. 

Maşa şaftı istenen boya kesildikten 
sonra çift malzemeli bir epoksi 
karışım maşanın içine sürülüyor 
ve içinde çiçek çakılı olan 
alüminyum bir boru maşanın 
içine yerleştiriliyor. Epoksinin 
sertleşmesi yaklaşık 5 dakika 
sürüyor. Bunun sonucunda kayma 
yapmayan ama aynı zamanda 

karbona zarar vermeyen bir furş 
sistemine sahip oluyorsunuz. 
Biz Cervélo R2’yi çok beğendik. 
Sürüş deneyimi olarak gerçekten 
hissedilmesi gereken bir tecrübe. 
Bisikletin standart donanımı 
ile fiyatı 20.000TL’nin biraz 
üzerinde.b  

Cervélo, 

BBright orta 

göbek sistemini 

kullanıyor. Kadro 

üstüne etkiyen 

yüklere mukavemet 

gösterebilmesi için 

asimetrik olarak 

tasarlanmış. 



Çözümleriniz için edzayn djtal blşm hzmetler

    1457 Sok. No:2/1 Dursun Apt. 35220 Alsancak Konak/İZMİR

    0.532.791 62 51       edzayn35@gmal.com

CERVÉLO R2 CUSTOM
MAŞA CERVÉLO ALL-CARBON, TAPERED R2 FORK
SELE BORUSU Focus Concept Carbon

GİDON TOKEN Arsenal 42cm
GİDON BOYNU Token Arsenal 120mm
ÖN AKTARICI Sram Force AXS eTap
ARKA AKTARICI Sram Force AXS eTap
VİTES KOLLARI Sram Force AXS eTap
FREN BACAKLARI Sram Red AeroLink
KASET Sram Force AXS 12x - 10-33
ZİNCİR Sram 1270
AYNAKOL Sram Force AXS 48-35 + Quarq Spider PM

SELE ISM PN 1.1

JANT SETİ Token Carbon Clincher
TEKERLEKLER Tufo Comtura Duo 25-28
FURŞ TAKIMI FSA IS2 1-1/8 X 1-1/2

ORTA GÖBEK CERVÉLO BBRIGHT CONNECT 24X90

mailto:edizayn35%40gmail.com?subject=
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Alsancak’ıneski popüler 
alışveriş sokağı 

olan Gül Sokak’ta  
konumlanmış bir 

uğrak yerimiz 
var artık. Burası 

işletmecisinden 
başlayarak bir 

bisiklet sevdalısı.Konum: Alsancak
Yer: Pablo Artisan Coffee
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esnasında güzel anıları ile bizi 
eskilere götürdü, hem de o 
dönemlere ait ilginç anektodlar 
aktardı.

Aslen lojistik sektöründe çalışan 
Levent Yılmaz, hizmet etmeyi 
zaten sevmiş ve benimsemiş 
biri olduğundan bir kafe ve 
restoran tarzı bir mekan işletme 

isteği hep aklında yer almış ve 
Pablo ile yolları kesişince Mart 
ayında bu mekanı devralarak bu 
maceraya atılmış. Tabi herkesi 
etkileyen pandemi sürecine denk 
gelmiş olması herkesi etkilediği 
gibi onları da oldukça etkilemiş. 
Ancak bu sıkıntılı süreci karşılıklı 
anlayışlar ile bir şekilde aşmışlar. 
Şu sıralar yeni normale adapte 
olmaya çalıştığımız günlerde 
yavaş yavaş düzenlerini oturtma 
çabası içerisindeler. 

İzmir çıkışlı olmasından 
kaynaklanan, çoğu şubesi 
İzmir’de bulunan Pablo’nun 34 
şubesi bulunmakta. Gül Sokak, 
alışveriş merkezleri hayatımızda 
yer edinmeye başlamadan 
önce İzmir’in önemli alışveriş 
noktalarından biriydi. Bu sokak 
içerisinde gayet nezih bir noktada 
bulunan Pablo, bisiklet severler 
için de, güzel bir uğrak noktası 
konumunda. Bahsettiğimiz 
gibi işletmecisi Levent Bey, 
eski bisikletçilerden. Öyle ki; 
90’lı yıllarda yapılan bisiklet 
yarışlarında, bisiklet sporcularının 
kaldıkları otellere gidip ellerindeki 
eski, kullanmadıkları eşyaları 
onlardaki kıyafetler ya da 
bisiklet aksesurları ile takas 
ederlermiş. Eski kaban, mont, 
bota karşılık forma, ruble, tayt 
gibi... Hele ki o dönemler pedli 
taytı piyasada bulmanın imkansız 
olduğunu hesaba katın... Yoğun 

Bu ay sizler için İzmir 
çıkışlı bir kafe zinciri 
olan Pablo Artisan’a 
misafir olduk. Alsancak, 

Gül Sokak’ta bulunan Pablo 
Artisan’ı kast ediyoruz. Çünkü 
bu kafenin bizim için önemli bir 
özelliği var. İşletmecisi olan Levent 
Yılmaz oldukça eskilerden kalma 
bir bisiklet sevdalısı. Sohbetimiz 
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dönemlerde bisikletli insanlar bile 
çok az iken, bir yarış bisikletine 
sahip olmak onun bu tutkusunu 
daha da arttırmış. Sporun her 
türlüsünü hayatının içinde tutmayı 
başarmış bu sayede. 

Bisiklet dışında koşu ve yüzme 
ile de ilgileniyor. Hatta triatlona 
katılma planları yapıyormuş ama 
pandemi etkeni kendisini burada 
da göstermiş. 

O dönemlerde 

bisikletli insanlar bile 

çok az iken, bir yarış 

bisikletine sahip olmak 

onun bu tutkusunu 

daha da arttırmış.

pazarlıklar söz konusu oluyormuş 
anlayacağınız.

Levent Bey’in bisiklete başlaması 
hikayesi de ilginç. Mahallesinde 
yaşayan bisiklet kullanan bir 
büyüğü ile bisiklet konusundaki 
ilgisini fark edince, fazlalık olan 
bisikletini satmayı düşünmeyen 
arkadaşını bir şekilde ikna edip, 
o zamanın parasıyla da oldukça 
komik bir fiyata satmış. O 
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Mekana tekrar dönecek olursak, 
dedik ya bisiklet dostu bir 
işletmecisi var. Bu sebeple 
bir bisiklet köşesi oluşturma 
düşüncesi var. Burada ufak tefek 
tamir aletleri, pompa, iç lastik gibi 
temel gereksinimlerin olacağı bir 
bölüm oluşturmayı hedefliyor. 
Amaç hem bisikletliler için hem 
bir ihtiyaç noktası oluşturmak, 
hem de keyifle kahvenizi 
yudumlamak için bir uğrak 
ve mola yeri olmak. Bizce de 
Alsancak taraflarında bir dinlenme 
noktası aradığınızda aklınıza ilk 
gelecek yerlerden olmalı. Hem 
konumu itibarıyla, hem de bisiklet 
dostu bir mekan olması ile tavsiye 
ediyoruz. Uğradığınızda Levent 
Bey ile tanışıp, bisiklete dair güzel 
anıları da ilk ağızdan dinleme 
şansı yakalayabilirsiniz. 

Bize ayırdıkları süre için ve 
misafirperverlikleri için Levent 
Bey’e BikePedia ekibi olarak çok 
teşekkür ediyoruz.b

Bisiklet kaskı nasıl seçilir? 

1) Kafa ölçünüze uygun kask seçin. 
Kıyafetiniz gibi kaskların da ölçüsü vardır.
2) Kaskın ağırlığına dikkat edin. Ne kadar 
hafif olursa o kadar iyidir.
3) Kaskın havaandırması iyi olsun. Eğer 
mümkünse kış için kapalı, yaz için bol 
pencereli kask seçimi iyi olur. 

Bütçenize uygun ise beyin koruma garantisi 
veren, MIPS teknolojsi olan kasklar daha 
emniyetlidir. 

MUTLAKA KASK KULLANIN! Kask sadece 
bir kere işe yarar ancak hayat kurtarır.

minipedia

http://www.bisikletavm.com
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Havaların iyice ısındığı 
ve hala korona virüs 
tehlikesini yaşadığımız 
bugünlerde sağlığımıza 

dikkat etmek her zamankinden 
daha da önemli. Bugünlerde en çok 
karşılaştığımız sağlık sorunu ise 
özellikle de spor yapan kişiler de 
sıvı-elektrolit dengesizliği. Kişiler 
bu havalarda yeterli miktarda sıvı 
alamıyorlarsa tansiyon sorunları, 
bayılma, kan şekeri düşüklüğünü 
yaşayabiliyor. Bu gibi sorunları 
yaşamamak için önerileri dikkate 
almayı ihmal etmeyin.

Vücut sıvı dengesi sağlanmalı

Vücut sıvıları sadece sudan 
oluşmamıştır. Hem su hem de su 
içinde yer alan elektrolit ve üre, 
kreatinin, dekstroz gibi elektrolit 
olmayan maddeleri içerir. Yaş, 
hastalıklar, vücut yapısı, çevre 
ısısı, beslenme, stres, egzersiz sıvı 

elektrolit dengesizliğinin nedenleri 
arasındadır. 

Sağlıklı yetişkin bir insanın 
vücudundaki toplam sıvı miktarı 
vücut ağırlığının %60-70’ini 
oluşturur. Vücut sıvı miktarı yaşa, 
vücut bileşenine, cinsiyete göre 
değişiklik göstermektedir. Yaş ve 
yağ arttıkça vücut sıvısında azalma 
gözlenmektedir. 

Sıvının alınma ve atılma yolları
Sağlıklı bir erişkinde yaklaşık 
olarak 1300 ml içilen su, 1000 ml 
yiyeceklerdeki su ve 300 ml de 
metabolik oksidasyonla oluşan su 
düşünülürse vücuda günlük 2600 
ml su girmektedir. Bununla beraber 
böbreklerden 1500 ml, deriden 500-
900 ml, akciğerlerden 400 ml ve 
bağırsaklardan 100 ml kayıp olduğu 
düşünülürse vücutta her gün denge 
sağlanmaktadır. Yani alınan ve atılan 
sıvı sağlıklı bir yetişkinde eşittir. Bu 

nedenle vücudun bu dengesini her 
gün korumak çok önemlidir. 

Su ve sıvı farkı bilinmeli
Vücudun su ve sıvı ihtiyaçları farklıdır. 
Ayran, çorba, çay, maden suyu, 
kahve gibi içecekler ile vücudun 
sıvı ihtiyacı karşılanırken su ihtiyacı 
karşılanmamaktadır. Bu nedenle 
mutlaka gün içinde yeterli miktarlarda 
su içilmesi de çok önemlidir. Kişi 
yeterli su tüketip tüketmediğine idrar 
rengine bakarak karar verebilir. Koyu 
idrar rengi varsa suyu yetersiz içiyor 
demektir. Açık renk ise yeterli su 
içildiğinin bir göstergesi olabilir. 

Elektrolit dengesi önemli
Vücut sıvısında bulunan eriyik 
halindeki maddelerin çoğunu 
elektrolitler oluşturmaktadır. Bu 
nedenle vücudun elektrolit dengesi 
de çok önemlidir. Sodyum, potasyum, 
kalsiyum, magnezyum, klorür, 
bikarbonat, fosfat ve sülfatlar, organik 

asitler elektrolitlerdendir. 

Elektrolitler vücutta sinir ve kas 
uyarılabilirliğinin sağlanmasında, 
beden sıvı ozmolaritesini devam 
ettirmede, beden sıvılarının 
dengesinin sağlanmasında çok 
etkilidir. Bu nedenle beslenmede 
sıvı dengesi ile beraber elektrolit 
dengesinin de sağlanmasına dikkat 
edilmelidir.

Özellikle ağır egzersiz, ishal veya 
kusma nöbetleri gibi belirli durumlar, 
elektrolit ve sıvı kaybınızı artırabilir.

Bu belirtilere dikkat:

• Ağız ve Dil Kuruluğu
• Susuzluk
• Letarji
• Kuru Cilt
• Kas Güçsüzlüğü
• Baş Dönmesi
• Koyu İdrar

SAĞLIK Deniz ZÜNBÜLCAN
Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı
2

SICAKLARDA SIVI
ELEKTROLİT DENGESİ
SICAKL
ELEKTRO

7
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Nasıl önlenebilir?
Hindistan cevizi suyu, süt, 
meyve suyu, sporcu içecekleri, 
hazırlanabilecek smoothieler 
sıvı elektrolit dengesine katkıda 
bulunabilir. Dengeli bir diyet ve yeterli 
su alımı elektrolit seviyelerini korumak 
için yeterlidir. 

Ancak bazı durumlar, özellikle 
terleme veya hastalık nedeniyle 
hızlı sıvı kayıpları yaşıyorsanız 
elektrolit takviyesi kullanabilirsiniz. 
Yukarıdaki belirtileri hissediyor ve 
önleyemiyorsanız mutlaka bir uzmana 
danışmalısınız.

Ev yapımı elektrolit içecek

Malzemeler:
1 litre su
3 limon suyu
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karbonat
2 çorba kaşığı şeker

Yapılışı: 
Suyu kaynatın. Kaynayan suyu 10 
dakika bekletin ve içerisine diğer 
malzemeleri ekleyin. İyice karıştırın. 
Bu karışımı buzdolabında 1 günden 
fazla bekletmemeye özen gösterin.

Afiyet olsun. b

Son UCI Yol Dünya Şampiyonu

Mads Pedersen’in 
tercihi TreeFrog oldu.

www.treefrogracksturkey.com

Bayındır Mah. Pınar Cad. Selman Apt.
No:37/B Muratpaşa - Antalya

+90 (242) 470 85 07 | +90 (532) 373 33 71

Doğru Bisiklet Seçimi nasıl yapılır?

1) Bisikleti ne amaçla kullanacaksınız? 
(spor, ulaşım, gezinti, iniş vs.)

2) Ne kadar mesafe ve hangi yollarda 
kullanacaksınız?  (100 km, 10 km, dağda, 
asfaltta, patikada vs.)

3) Bisikletinin ölçüsü sana uygun mu? 
(Bacak boyunuza göre uygun kadro 
boyunda bisiklet seçimi yapmalısınız)

Bu üç sorunun cevabını verdikten sonra 
geriye en önemli kriter kalıyor: Bütçeniz...

minipedia

https://www.treefrogracksturkey.com/
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Yüksek sıcaklık ve nem, 
vücudumuzda termal bir 
stres oluşturur. Bu stresin 
egzersiz performansının 

azalmasına neden olabileceği 
bilinmektedir. Egzersiz yapan kaslar 
ısı üretir. Yüksek nem ve sıcaklık bu 
ısının vücuttan uzaklaştırılmasına 
engel olur. Bu nedenle vücut ısısı 
artar, hipertermi denilen klinik 
durum oluşabilir. Hipertermi, 
kasların güç üretimi, aerobik 
performansı azaltabilir. Ayrıca 
yüksek sıcakta oluşan sıvı kaybına 
bağlı gelişebilen dehidrasyon da 
kalp ve dolaşım sistemi üzerine 
olumsuz etkiler göstererek çalışan 
kaslara yeterli kan sağlanmasını 
bozabilir. 
Dolayısıyla atletik performans 
azalacaktır. Tüm bunlara ilave 
olarak yüksek ortam sıcaklığı ve 

nemi merkezi sinir sistemi üzerine 
etki ederek yorgunluk algısına ve 
performans azalmasına neden 
oluyor gibi gözükmektedir.

Sporcu Yarış Veya Antrenmanın 
Ondan Ne Beklediğini Bilmelidir

- Yirmi dakikayı geçmeyen yarışlar 
veya antrenmanlar, vücut ısısını 
arttırmayacak kadar kısadır. Bu 
nedenle yüksek risk taşımamaktadır. 

- Artan süre ve iş yükünün, sıcaklığın 
olumsuz etkilerini arttırdığı 
bilinmektedir. 

- Zamana karşı koşulan bireysel 
yarışlar, özellikle de 30-75 dakika 
ve üzerinde ise yüksek sıcaklık ve 
nemin olumsuz etkilerini görmek 
çok olasıdır. 

Dr. Deniz AYTEKİN @sporcukalpdoktoru

Kardiyoloji Uzmanı (Tıp Doktoru) 

Spor (Egzersiz) Fizyolojisi Doktoru (PhD) 
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- Peloton veya büyük bir grup 
içerisinde yapılan sürüşlerde ise 
dinlenme ve toparlanma fırsatları 
nedeniyle bireysel zamana karşı 
yarışlarına göre riskin azaldığı 
bilinmektedir. 

- Kaçış gruplarında yapılan sürüşler 
veya küçük gruplar ile yapılan 
yüksek tempolu sürüşler ise bireysel 
zamana karşı yarışları gibi yüksek 
risk göstermektedir. 

- Süratin düşük olması nedeniyle 
rüzgârın az hissedildiği tırmanış 
etaplarında, egzersiz şiddetinin 
de yüksek olacağını da hesaba 
katarsak, hipertermi riskinin yüksek 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Sonuç olarak, 
• Hava sıcaklığı
• Yüksek nem
• Rüzgâr hızı 
• Güneş radyasyonu sonucu oluşan 
ısı artışı (Solar radiant heat)
• Parkurun yapısı, tırmanış özellikleri 

riski belirleyen temel çevresel 
unsurlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Çevresel sıcaklık stresi, Islak 
Küre Hazne Sıcaklığı (Wet Bulb 
Globe Temperature, WBGT) ile 
değerlendirilebilir. Çevresel sıcaklık, 
nem ve direk güneş ışımasının 
etkilerini bize gösteren güvenilir bir 
kriterdir. 

WBGT değerine göre risk gruplarını 
belirtmek gerekirse:

• <18 °C ise düşük risk
• 18-23 °C ise orta risk
• 23-28 °C ise yüksek risk
• >28 °C ise çok yüksek risk

Elit bisiklet sporcuları, diğer karasal 
sporlara göre bu risk tablosundan 
bir miktar daha az etkilenebilir. 
Bunun nedeni özellikle düz 
parkurlarda artan hız nedeniyle 
hissedilen rüzgârın vücut ısısını 
azaltıcı olumlu etkisi olduğu 
düşünülmektedir. 

Yüksek Sıcaklık Şartlarına Hazırlık
Doğal ortamda sıcak 
iklimde antrenman yaparak 
(Acclimatisation) veya özel olarak 
oluşturulmuş yüksek sıcaklık 
odalarında antrenman yaparak 
(Acclimation), yarış günü şartlarına 

BİSİKLET SPORUNDA 
YÜKSEK NEM VE SICAKLIĞIN 
ETKİLERİNDEN KORUNMAK 
MÜMKÜN 
MÜ?

SAĞLIK
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hazırlanmak mümkündür. Yapılan 
çalışmalarda bu gibi hazırlıkların 
yüksek sıcaklık ortamında yapılan 
yarışlarda performans üzerine 
olumlu etki gösterebileceği 
gözlenmiştir. Bu antrenman 
seanslarının minimum 60 dakika 
tutulması ve yarış gününden ideal 
olarak 2 hafta önce başlanması 
önerilmektedir. 

Fan veya klima olmadan yapılan 
antrenmanlar da faydalı olabilir. 
Antrenman sonrası sporcunun 
30-40 dakika kadar, 40-43 °C su 
içerisine girmesinin de olumlu 
etkileri olabileceği belirtilmektedir. 
Ancak bu gibi teknikleri uygularken 
antrenör ve hekiminizin bilgisi 
dahilinde vücut merkezi (core) ısısı 
takibi yapılması gerekmektedir. 

Yeterli Miktarda Sıvı Alımı
Egzersiz ile oluşan sıvı kaybı, yüksek 
nem ve sıcaklık koşullarında çok 
daha yüksek oranlarda karşımıza 
çıkmaktadır. Uygun hidrasyon 
sağlanmaz ise performans kaybı 
çok daha belirgin olur. Ayrıca sağlık 
problemlerinin ortaya çıkma riski 
yükselebilir. 

Yarış veya antrenmandan 24 saat 
önce sıvı-hidrasyon dengesinin 
sağlanmış olması önerilir. Yarıştan 
4 saat önce 5-7 ml/kg vücut kütlesi 

(70 kilogram bir sporcu için 350-
450 cc), yarıştan 2 saat önce de 3-5 
ml/kg vücut kütlesi (70 kilogram 
bir sporcu için 210-350 cc) sıvı 
alınması tavsiye edilmektedir. 
İçilen sıvıların sodyum vb. gerekli 
mineralleri içermesi eksikliklerinin 
olmaması açısından önemlidir.  
Vücut ağırlığının % 2-3’ünü 
geçen sıvı kaybından kaçınılması 
önerilmektedir. İçilen sıvıların 
sıcaklığı (serin su kolay içilebilir) 
ve aroması içilmesini kolaylaştıran 
unsurlardır. 

Antrenman veya yarış sırasında 
sıvı içerken mide bağırsak 
rahatsızlığından korunmak için,  
gastrointestinal emilim hızı olan 
1.2 ml/saat hızını aşmamaya 
dikkat edilmelidir. Gereğinden 
çok fazla sıvı nedeniyle oluşan  
hiper hidrasyondan kaçınılması da 
gerekmektedir. Hiperhidrasyon, 
hiponatremi denilen elektrolit 
bozukluğuna neden olarak hayati 
riske neden olabilir.

Sıvı ve elektrolit dışında, 1 saati 
geçen antrenman veya yarışlarda 
60 gram/saat karbonhidrat 
(glikoz+fruktoz 2:1 oranda) alınması 
önerilmektedir. 2.5 saati aşan 
antrenman veya yarışlarda ise 90 
gram/saat değerine kadar çıkılması 
gerekebilir. 

Vücut Sıvı Durumunun Takibi
Vücut sıvı durumunun belirlenmesi 

ve takip edilmesinde 2 pratik 
yöntemin kullanılması önerilir.

1. Antrenman/yarış öncesi ve 
sonrası tartıda vücut ağırlığı takibi, 
yarış sonrasında, kaybedilen sıvının 
%150 oranında yerine konulması 
önerilir.
2. İdrar testlerinin takibi. 

Sabah ilk alınan idrar örneğinde 
yapılan incelemede;
a. Osmolalite < 700 mosmol/kg ve 
b. İdrar dansitesi >1020 ise vücut 
hidrasyonu normaldir.

Ağırlık ve idrar incelemesinin 
kombine kullanılması ve düzenli 
takip edilmesi önerilmektedir. 

Pre-cooling (egzersiz öncesi 
serinleme) Yöntemleri
Yarıştan hemen önce yapılan 
serinletme yöntemleri, vücut ısısının 
artmasına bağlı yaşanabilecek 
olumsuz sonuçları engellemede 
etkili olabilir. Özellikle öncesinde 
ısınmanın gerekli olduğu, zamana 
karşı yarışları gibi durumlarda 
gölgede, fan karşısında ısınma 
egzersizlerinin yapılması önerilir. 
Ayrıca buz içeren soğutucu 
yeleklerin giyilmesi, soğuk havlular 
ile kompres yapılması, yüze yapılan 
su spreyleri, soğuk içecekler 
içilmesi sporcunun vücut ısısını 
başlangıçta azaltarak yüksek sıcakta 
optimal performans sergilenmesine 
yardımcı olabilir.  
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Yarış sırasında buz dolu kadın 
çoraplarının boyun bölgesine 
sarılması vb. geleneksel yöntemler 
ile yarış içi serinleme (percooling) 
yol bisiklet yarışlarında uzun yıllardır 
kullanılmaktadır. Unutulmaması 
gereken en önemli noktalardan 
biri, yarışlarda kullanılacak her bir 
yöntemin önceden antrenmanlarda 
denenmesi gerektiğidir.

Ekipman seçimi
   1. Işığı yansıtan açık renk kıyafet 
seçimi
   2. Yağ içeriği düşük güneş kremi 
kullanılması 
   3. Ultraviyole korumalı güneş 
gözlüğü takılması
   4. Hava akışını ve terlemeyi 
kolaylaştıran kumaş kullanılan 
kıyafetlerin seçilmesi 
   5. Delikli (ağ, mesh) dokulu 
kıyafetlerin  altına güneş kremi 
sürülmesi
   6. Nöropatik ağrıya neden olan 
ayak şişliklerinin önlenmesi için, açık 
renkli iyi hava alan ayakkabıların 
giyilmesi
   7. Seleye bağlı perine bölgesi 
problemlerinin önlenmesi için 
uygun pedli taytların seçilmesi ve 
gereğinde ‘chamois’ kremlerinin 
kullanılması 
   8. Açık renkli iyi havalanan 
kaskların takılması önerilir.

Sonuç olarak sıcak ve nemli 
havalarda egzersiz yapılması belli 
riskleri beraberinde getirmektedir. 

Performans azalması ve sıcak 
çarpması bunlar içerisinde dikkat 
edilmesi gereken noktalardır. 
Önerilere dikkat edilerek bu 
riskleri azaltabilmek mümkündür. 
Gereğinde antrenör, diyetisyen 
ve konuyla ilgilenen hekimlere 
danışarak ideal çözümler 
bulunabilir. Sağlıklı günlerde 
yollarda buluşmak üzere. b
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Oval yapraklar bisiklet 
camiasında yıllardır 
süregelen bir 
tartışmanın konusudur. 

Tasarımlardaki genel mantık bir 
pedal turundaki ölü noktaların 
elimine edilmesi ve pedal çevirme 
hareketinin daha akıcı hale 
getirilmesi üzerine kuruluyor. Peki 
gerçekten iddia edildiği kadar 
faydalı mı? Faydalıysa o halde 
neden profesyonel sporcular 

arasında çok yaygın değil? 
Bunlar gibi birçok soru halen 

ABSOLUTE BLACK 
OVAL AYNAKOL 
YAPRAKLARI

7

İNCELEME Tufan SAĞNAK2

ateşli şekilde tartışılıyor. Oval 
dişliler kullanan profesyoneller 
arasında Bradley Wiggins ve Chris 
Froome’un bulunması, üstelik bu 
dişlilerle Fransa Turu’nu kazanmış 
olmaları oval cephesine güçlü bir 
destek sağlıyor. Öte yandan oval 
dişli kullanan amatör sporcuların 
yorumları da geniş bir yelpazeye 
yayılmakta. Kimisi performansına 
olumlu katkı sağladığını söylerken, 
bazıları da fark göremediğini 
belirtiyor. Ben de dairesel dişlilerle 
geçen yıllardan sonra Absolute 
Black markasının oval dişlileriyle 
şansımı denemeye karar verdim.

Bisikletlilerin	rüyalarını	süsleyen	
iddialı	vaatler

Absolute Black tasarım ofisi 
İngiltere’de bulunan ve Polonya’da 
üretim yapan, yeni sayılabilecek 

bir firma. En tanınan ürünlerini, 
yol ve dağ bisikletlerinde çok 
çeşitli aynakollar ile uyumlu oval 
dişliler oluşturuyor ve hâlihazırda 
dünyanın en çok satılan oval dişli 
markaları arasında üst sıralara 
çıkmış durumda. Firma ürünlerini 
oldukça iddialı vaatlerle tanıtıyor: 
Daha kolay tırmanış, daha akıcı 
ve verimli pedal çevirme, daha 
az yorulma. Ayrıca ürünlerinin 
rakiplerinden daha rijit olduğunu 
belirtiyor. 

Vites	geçişleri	kararlı	ve	hızlı	
ancak	hassas	ayar	gerekli.	

Shimano Ultegra grupsetimde 
52/36 oranlarını kullanıyorum. 
Sipariş ettiğim aynakol 
yapraklarını da aynı oranlarda 
seçtim.  AB Oval dişliler standart 
olanlara göre birkaç gram daha 

“Gerçekten 

işe 

yarıyor mu 

bu oval?”
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ağır. İlk izlenimde üretim kalitesi 
gerçekten hayran bırakıyor.

CNC’de çok hassas ve detaylı 
işlenmiş olan alüminyum dişlilerin 
dış yüzeyi, rijitliği artırmak üzere 
çiçek motifine benzer girinti ve 
çıkıntılara sahip. Şık bir görünüme 
sahip olsa da bu girintiler yol 
tozunu epey topluyor. AB Oval 
yapraklarda diğer markalardaki 
gibi açı seçenekleri yok. Dişlileri 
standart vidalarla kranka monte 
edebilirsiniz ancak daha şık 
ve temiz bir görüntü olmasını 
isterseniz yine alüminyum vida 
kapağı setini ayrıca sepete 
eklemeniz gerekiyor. 52T dişlinin 
arka yüzeyinde, hızlı vites geçişini 
güvene almak için için altı adet 
zincir rampası mevcut. Ön vites 
ayarı düzgün yapıldığı takdirde 
geçişler gayet hızlı ve kararlı. 

Aktarıcıyı sadece bir parça yukarı 
kaydırmak gerekiyor. 

Oval dişliler için di2 sistemde 
ayar daha hızlı ve kolay yapılırken, 
mekanik sistemlerde bir parça 
uğraştırıcı olabilir. 

İlk izlenim: Çok rahat

Oval dişlilerle çıktığım ilk 
sürüşte, hatta ilk metrelerde 
farkı ciddi ölçüde hissettim. 
Gerçekten de pedalları daha 
yumuşak çevirmeye başladım. 
Böylelikle kadansımın bir parça 
daha arttığını ve dizlerime daha 
az yük bindiğini gözlemledim. 
Bir süre sonra bu duruma 
alışıyorsunuz ve normal 
hissettirmeye başlıyor ancak 
pedallardaki akıcılık gerçekten 
mutluluk verici. Tırmanışlarda 
ve ayakta tırmanırken ek bir 
hızlanma ve performans artışı 
yaşamadım ancak bir tırmanışı 
bitirdikten sonra bacaklarımın 
daha taze kaldığını rahatlıkla 
söyleyebilirim. Ayrıca uzun ve 
sert antrenmanların ardından, 
özellikle basamaklardan inerken 
hissettiğim bacaklardaki halsizlik 

hissini oval yapraklara geçtikten 
sonra hissetmedim. Sürat 
bakımından artışı, düzlükteki 
tempolarda ve inişlerde daha dolu 
pedal çevirerek yaşadım. Ayrıca 
sprintlerde herhangi bir sorun 
yaşamadığımı da ekleyeyim. 

Sonuç olarak yaklaşık iki 
aydır kullanmakta olduğum 
AB Oval yapraklardan genel 
olarak memnun olduğumu 
söyleyebilirim. Daha az yorulma, 
dizlere daha az yük ve verimli 
pedal çevirme konusunda 
vaatlerini benim için yerine getirdi. 
Yine de kullanıcıların almadan 
önce mümkünse denemesini 
öneriyorum.b

Detaylı bilgi için: https://
absoluteblack.cc/

Şık bir 

görünüme 

sahip olsa da 

bu girintiler 

yol tozunu epey 

topluyor.
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YAŞAM

P
edalın dönmesiyle yeni bir 
macerada başlamış oluyor. 
Bu seferki maceramız 
Akyaka’dan - Göcek’e 

uzanıyor. Önümüzde bizi bekleyen 
dolu dolu bir 75 km var. 

Yapacağınız gezi turları öncesinde 
bisikletinizin bakımlarını asla 
ihmal etmeyin. Hazırlayacağınız 
ihtiyaç çantanızda yedek iç lastik, 
yama seti, pompa, ışıldaklarınız, 
gözlük, eldiven yer almalı ve en 
önemlisi kaskınızı unutmamalısınız. 
Bu macera turlarını herkesin 
yapabileceğinden önceki sayılarda 
bahsetmiştik. Bisikletlerinizle 
başlangıç noktasına otobüs seyahati 
planlayıp rotamızı bitirdikten 
sonra, yine bitiş noktasından 
evinize otobüsle dönebilirsiniz. 
Böylece bu turlar için haftalarca 
yollarda kalmanıza gerek 
kalmadan, kısa zamanda bisiklet 
keyfinizi 2-3 günlük tur planına 
sığdırabilirsiniz. Yanınıza fazla 

kıyafet almamaya özen gösterin. 
Çünkü bisikletinizle taşıyacağınız 
çantanız, her kilometre sonrası 
biraz daha ağırlaşacaktır. Evet şimdi 
çantamız ve bisikletimiz hazırsa 
yolculuğumuza başlayalım. 
Bu gezimizi İzmir’den hareket 
ederek planladık. Sabah 6.00’da 
Akyaka’da olacak şekilde otobüs 
biletlerimizi aldık. Yaklaşık 
3-4 saatlik otobüs yolculuğu 
yapacaktık. Ancak bazen her şey 
planladığınız gibi gitmeyebilir. 
Akyaka’ya geldiğimizde saat 
4.45’di. Ön tekerleklerini 
söktüğümüz bisikletlerimizle, 
çantalarımızı bagajdan teslim aldık. 
Bisikletlerimizin ön tekerleklerini 
takıp, çantalarımızı bisikletimize 
yerleştirdik. 

Son hazırlıklarımızı yapıp, 
ışıldaklarımızı açtık ve 1 saat 
karanlık sürüş yaparız diye 
düşündük. Sonuçta ilk kez karanlıkta 
sürmüyorduk. Ancak gerçekten ilk 
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kez karanlıkta sürüyormuşuz. Çünkü 
şehir merkezinde aydınlatmalar ve 
araç trafiğinin ışıklarıyla yol çevresi 
görebileceğiniz oranda az da olsa 
aydınlık oluyor. Ancak Akyaka’da 
pedalımızı çevirmeye başladıktan 
sonra en fazla 500 m gidebildik. 
Sağdan soldan köpek havlamaları 
bizi oldukça tedirgin etti. Çünkü hiç 
bir şey görünmüyordu. Çok yakında 
yer alan bir benzin istasyonunda 
günün ağarmasını beklerken, 
kahvelerimizi yudumladık. 

Gün aydınlanmaya başlarken hava 
biraz daha soğumaya başladı. 

Kasklarımızı taktık ve pedalları 
çevirmeye başladık. İlk durağımız 
Göcek ve bizi bekleyen 75 km’lik 
bir yol var. Yolun tamamında 
karayolunda seyrediyorsunuz. Yol 
boyunca emniyet şeridi olukça geniş 
ve grup sürüşü yapmadığınız için 
emniyet şeridi sizler için güvenli 
olacaktır. 

Bu rota üzerinde toplam 3 tane 
rampa sizleri bekliyor. Birincisi 8. 
Km’de toplam 1 km uzunluğundaki 
rampanın ortalama eğimi %6 
civarındadır. Bu rampa sonrası yol 
neredeyse düz diyebiliriz. Asfalt 
kalitesi de oldukça güzel ve hızla 
yol alabilirsiniz. Eğer 45 km sabırla 
pedalınıza basarsanız Beyobası-
Yuvarlakçay kavşağını geçtikten 
sonra 45. Km’de Kaşıkçı bölgesinde 
Köprübaşı Restoran’da Çınar ağacı 
gölgesinde harika bir köy kahvaltısı 
yapabilirsiniz. Restoranda süs 
havuzundaki suyun çıkarttığı ses, 
size huzur verecektir. 

Kahvaltınızın sonunda şeker 
ihtiyacınızı biraz fazlasıyla alabilir, 
depoyu doldurabilirsiniz. Çünkü 
pedalın dönmesiyle yolun 46. 
Km’sinde 2,5 km uzunluğunda 
ortalaması %8 olan bir rampa 
sizleri bekliyor. Bu rampayı çıktıktan 
sonra, Ortaca şehir merkezinden 
geçeceksiniz. 49. Km’sinden 62. 
Km’ye kadar hafif bir eğimle birlikte 
Dalaman’a kadar süzüleceksiniz. 
Dalaman sonrası, Göcek geçidine 

kadar 7 km devam eden bir tırmanış 
olacak. Bu tırmanışın ortalaması 
%4’tür. Göcek geçidi öncesi mola 
verebileceğiniz bir benzin istasyonu 
var. Burada dinlenebilirsiniz. 

Eğer hala duruyorsa, eski model 
araba koleksiyonu dikkatinizi 
çekebilir. Eğer ilginiz varsa, burada 
fotoğraf çekebilirsiniz. Bu gezimizi 
yaptığımızda Göcek tünellerinden 

bir tanesi bakımda olduğu için 
trafiğe kapalıydı. Yetkililerin izin 
vermesiyle Göcek tünelinden 
geçebildik. 

Tünelin uzunluğu 950 m olmasına 
rağmen, buradan bisiklet geçişi 
yasak. Bu sebeple Göcek geçidini 
tırmanmanız gerekiyor. Yaklaşık 
2.5 km uzunluğundaki tırmanışın 
ortalama eğimi %8 civarındadır. 
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Burada bir detay daha var tabi. 
950m uzunluğundaki Göcek tüneli 
geçiş ücretini vermek istemeyen 
taşıtlar, bu geçitteki yolun dar olması 
sebebiyle, size tehlike yaratabilir. 
Özellikle burada dikkatli sürüş 
yapmanızı öneririz. Bir alternatif 
olarak, Göcek tüneline giriş yapan, 
bir araçtan sizi geçirmesi için ricada 
bulunabilirsiniz. 

Göcek tünelinden geçtiysek, işte 
yolun en keyifli noktasına geldik 
demektir. 4 km devam eden iniş 
gerçekten çok keyifli. Bu keyifli ve 
birazcık yorucu bir rota sonrası, 
dinlenmeyi hakettik. Bu gezide 
önceden rezervasyon yaptığımız 
Göcek Arion Hotel’e yerleştik. Eğer 
bu rotayı yapmaya karar verdiyseniz, 
tam bir bisiklet dostu otel olan 
Göcek Arion Hotel’de keyifle vakit 
geçirebilirsiniz. Şehir merkezi, 
restoran ve marinaya 800 m 
uzaklıktaki otelin güzel 
bir de havuzu mevcut.

Bu keyifli yolculuğa niçin 6.00’da 
başladık? Çünkü muhteşem Göcek 
koylarını gezebileceğiniz tekne 
turları saat 10.00’da başlıyor. Yine 
önceden rezervasyon yaparak, 
Göcek koylarını gezmeden, 
masmavi sularında serinlemeden 
Göcek’ten ayrılmamanızı tavsiye 
ederim. Göcek 12 ada turları 
hergün saat 10.00’da Göcek sahil 
bandından hareket eden, 50-100 
kişi kapasiteli günlük gezi tekneleri 
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ile yapılmaktadır. Seçtiğiniz gezi 
teknesine en az 30 dakika erken 
gelirseniz masa seçme konusunda 
daha fazla özgür olabilirsiniz. 

Göcek’ten açıldıktan sonra sırayla 
Göcek adası, Yassıca adaları, 
Zeytin adası, Tersane adası ve 
Domuz adası adında 5 adet ada 
bulunmaktadır. Yassıca adaları 
en büyüğü içinde küçük bir 
gölet olan bir kaç küçük adadan 
oluşmaktadır. Göcek koyları ve 
Göcek adaları arasında gezinirken, 
Likya dönemine ait kaya mezarları 
gözünüzden kaçmayacak. 

Göcek merkezine 8,4 km uzaklıkta 
bulunan Göbün koyu günlük tur 
teknelerinin terk ettiği saatlerde 
sakin bir koy. Burada da gemi 
bağlama yeri, bir restoran, 
tarihi yer ve dalgakıran var. 
Körfezdeki adaların en büyüğü, 
Tersane adasıdır, bu adada eski 
Rum yerleşiminin kalıntıları 
görülmektedir. Ayrıca bir tersane ve 
gözetleme kulesi kalıntıları da var. 

Burada da bir restoran bulunuyor. 
Yazın teknelerin doldurduğu 
Klopatra Hamamı’nda, iskelenin 
yanında, bir kısmı su altında kalmış 
bir Bizans manastırının kalıntıları 
var. Yassıca Adaları ya da Yassıcalar 
denilen bu yanyana yedi, küçük 
yassı adada hiçbir tesis yok. Yassıca 
adalarından en uçtaki adanın denize 
doğru uzantısında oluşan kumsal 

ve doğal, sığ havuz sebebiyle 
çocuklu aileler tarafından tercih 
edilmektedir. Yassıcalar’da, mehtap 
yakalamak mümkün. 

Eğer Göcek’e varışınız saat 10.00’u 
geçerse, Göcek’e 10 dakika 
uzaklıkta bulunan Göcek Adası, 
Göcek merkezine en yakin plaj 
olduğundan, tekne turlarına çıkmak 
istemeyenlerin en önemli tercihi. 
Sabah saatlerinden aksam üstüne 
kadar, Göcek sahil bandından kalkan 
dolmuş tekneler yolcuları bu adaya 
getirip götürüyorlar. 

Adada yiyecek içecek, wc, duş gibi 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir tesis 
bulunuyor. Koyda kamp yapmak, 
gölgelik yapan ağaçların altında, 
sakin köşelere çekilip saatlerce 
dinlenmek mümkündür. Akyaka’dan 
başlayıp 75 km pedala bastıktan 
sonra Göcek koylarında hem 
fiziksel yorgunluğunuzu hem de 
ruh yorgunluğunuzu atacağınızdan 
emin olabilirsiniz. 

Bu turu planlarken 2 gece 
Göcek’de konaklamalı planlama 
yapmanızı tavsiye ederiz. Belki bu 
güzelliğe doyamayıp, daha fazla da 
kalabilirsiniz. Bu gezimizi burada 
sonlandırırken, önümüzdeki ay 
nereye mi pedallıyoruz? Göcek’ten, 
Fethiye Ölüdeniz’e, ardından 
Kalkan ve Kaş’a hem yorucu hem 
de çok keyifli bir yolculuk bizleri 
bekliyor.b
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Muğla’nın şirin bir 
ilçesi olan Ortaca’da 
faaliyet gösteren bir 
bisiklet topluluğu olan 

Hürpedal Bisiklet Grubu’ndan 
Sevgi Kirak ile faaliyetleri, tarihçesi 
ve hedefleri üzerine söyleştik.

nHürpedal hangi amaçla ne 
zaman kuruldu?
Hürpedal Bisiklet Topluluğu’nu 
2012 yılında bir grup arkadaşlar 
ile birlikte kurduk. Bölgenin ilk 
bisiklet grubu olarak hedeflerimiz:

    • Öncelikle çocuk ve kadınlara 
sosyal alan yaratmak.
    • Bisikletin kent ulaşımında 
etkin ve güvenli kullanılmasına 
katkıda bulunmak.
    • Bisiklet kültürünü oluşturmak.
    • Aktif yaşama uygun beden ve 
ruh sağlığını geliştirmek.
    • Bölgemizi tanıtmak.
    • Alternatif turizme öncülük 
etmek.

nTopluluk adının Hürpedal 
olmasının hikayesi nedir?
Topluluk olduğumuz dönemde 
başkanlık ve öncülük 
yapan, gurubu yönlendiren 
arkadaşlarımızın bizlere dayattığı 
temelde bisiklete binmenin 
felsefesine hiç uymayan gereksiz 
katı kurallardan bıkıp guruptan 
ayrıldık. Ortaca Kent Konseyi 
bünyesinde Hürpedal olarak 
yolumuza devam ettik.

HÜRPEDAL 
BİSİKLET GRUBU 

7

YAŞAM Mustafa Kemal KARA2
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nDernekleşme sürecini 
öğrenebilir miyiz?
20-23 Ekim 2016 yılında Hürpedal 
Bisiklet Topluluğu, Ortaca 
Belediyesi ve Ortaca Kent Konseyi 
olarak ortaklaşa 1.Hürpedal Ortaca 
Bisiklet Festivali’ni gerçekleştirdik. 
Festival sonrasındaki gelişmeler 
tüzel kişilik olma ihtiyacını 
doğurdu ve 21 Ocak 2017’de 
dernekleştik.

nYaptığınız organizasyonlardan 
bahseder misiniz?
2016 ve 2019 yılları arasında 
geleneksel hale getirdiğimiz 8 
adet Hürpedal Ortaca Bisiklet 
Festivali ve Hürpedal Kadınlar 
Bisiklet Festivali yaptık. 
Bağışçılarımızın derneğimize 
hibe ettiği üç adet tandem bisiklet 
ile engelli gruplarıyla çalışarak 
etkinlikler yapıyoruz. Haftanın 
dört günü çocuklar ile antrenman 
turları, Salı Perşembe akşam 
turları ve Pazar günü grup turları 
yapıyoruz. 

nHürpedal’ın kaç üyesi var ve 
bunların kaçı kadın sürücü?
Resmi üye sayımız 52 bunun 24’ü 
kadın üye ve aktif sürücü ama 
üyemiz olmadan bizlerle pedal 
çeviren kalabalık bir grubumuz 
var.

nBölgenizde bisiklete olan ilgiyi 
yeterli buluyor musunuz?
Kişiler bazında faaliyetlerimize 
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müthiş bir istek ve katılım var 
her geçen gün de artıyor fakat 
yerel yönetimin katkısı ve desteği 
bazında hayır.

n2016 yılından bu yana 
düzenlenen Ortaca Bisiklet 
Festivali’nin bu zamana kadarki 
gelişim sürecini öğrenebilir miyiz?
Türkiye genelini bize yansıması 
müthiş, gurur verici. Bizler 
daha deneyimliyiz tabi en 
önemlisi doğamız şahane 
onun avantajlarını yaşıyoruz. 
Bulunduğumuz coğrafya adeta 
Bisikletçiler için çekim merkezi. 
Bölge turizmine alternatif saha 
açıyor ve kırsalda yaşayanlara 
ekonomik fayda sağlıyor. Hürpedal 
olarak Ortak çalışmalarla dört 
mevsim sürdürülebilir alternatif 
turizm yapılabilmeli. Bisiklet 
ve dağ yürüyüşleri için rota 

zenginiyiz meraklıları Ecoterails 
uygulamasını indirebilir rehbere 
ihtiyaç duymadan geziler 
yapabilirler.

nGüvenli sürüş için aldığınız 
önlemler nedir?
Güvenli bisiklet yolları olmayan 
bir ülke de güvenli sürüş ne 
kadar mümkündür bilemiyorum. 
Kendi yaptığımız faaliyetlerde 
güvenli sürüş için alternatif yollar 
kullanmaya çalışıyoruz.

Grup sürüşlerinde öncü ve artçı 
belirleyip takip mesafelerine 
dikkat ediyoruz. Grup içinde el 
işaretleri kullanmaya çalışıyoruz. 
Her şeyden önemlisi kişisel 
koruyucu malzemelerimiz 
kask, gözlük, eldiven ve gece 
sürüşlerinde aydınlatma olmadan 
çıkmıyoruz.

nBölgeyi tanıtmak için 
düzenlediğiniz turlarda gittiğiniz 
yerlerden kısaca bahseder 
misiniz?
Mayıs, Ağustos ve Ekim ayları 
“Hürpedal Ortaca Bisiklet 
Festivali” ayları. Doğa dostları 
buna göre program yapabilir. Hava 
sıcaklığı yüksek olan bölgemizde 
rotalar hep suya çıkar.

Türkiye’nin en gözde 
beldelerinden biri olan Dalyan’a 
kamp kuruyoruz. Rotalarımız, 
dünyaca ünlü Caretta Caretta 
plajı(İztuzu Plajı), Antik Çağ’da 
en önemli ticari limanlardan biri 
olan Kaunos antik Kent, Köyceğiz 
Gölü(göl turu), buz gibi suya 
girmek doğayla kucaklaşmak 
isteyenler için Yuvarlakçay, 2 
bin yıllık şifa kaynağı Sultaniye 
Kaplıcaları, hala çoğunlukla 
bakirliğini koruyan Kargıcak, Aşı, 
Sarsala, Boynuz Bükü koyları, 
kum zambaklarıyla meşhur mavi 
bayraklı Sarıgerme Plajı(Sarçed 
Plajı) ve adını sayamayacağım 
kadar çok MTB parkurları.

nPandemi dönemi 
organizasyonlarınızı nasıl etkiledi?
Uzun bir süre #evdekal komutuna 
uyduk evlere kapandık. Sonrasında 
bireysel antrenmanlara başladık, 
Yaklaşık bir aydır grup turlarımızı 
yapıyoruz fakat festival süreci için 
belirsiz süreci takip ediyoruz.

nMevcut belediye bisikleti teşvik 
amaçlı neler yapıyor?
Belediyemizin faaliyetlerimizi 
yürütmek için bize tahsis ettiği 
bir bisiklet evimiz var. İmkânlar 
dâhilinde etkinlik ve projelerimizi 
destekler fakat henüz bisikletli 
yaşama dair, ulaşım için bir proje 
ya da yol haritası konularında 
girişim görmedik. Belediyemiz 
çok yeni. İleride örnek teşkil 
edecek çalışmalar yapacaklarına 
cani gönülden inanıyoruz.

nSon olarak organizasyonlarınıza 
katılmak isteyenlere mesajınız 
nedir?
Farklı bölgelerden gelen aynı 
noktada buluşan katılımcılar, 
dayanışmanın ön plana çıktığı 
son derece rahat ve huzurlu bir 
ortamda buluşacak, ekibimizi 
tanıyacak, şahane rotalarda pedal 
çevirecek, yöresel yemekler 
yiyecek, eğlenceye katılacak, 
birkaç gün stresten uzaklaşacak 
doğa ile buluşacaklar.b 



µ Tanju TAŞÇILAR
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Otomobilinizin içinde, bir 
sahil yolunda seyahat 
ettiğinizi düşünün. 
Klimanız açık, içerisi 

serin... Birden rüzgâra karşı, güneşin 
altında ve 37 C sıcakta pedalını 
çeviren bir bisikletlinin yanından 
geçip gidiyorsunuz. Siz arabanızda 
konforun tadını çıkarırken az önce 
geride bıraktığınız bisikletlide 
kaldıysa aklınız bu ay önereceğimiz 
kitapları okumalı ve kitabın yazarını 
mutlaka araştırmalısınız. Az önce 
geride bıraktığınız bisikletli o 
yolda rüzgâra bol bol küfredip, 
canına okuyan güneşe delirirken, 
ciğerlerine dolan iyot kokusu ile 
hayallere dalmıştır. 

Tanıtacağımız kitapların yazarı 
Gökhan Kutluer düş kurmayı 
unutmayan ve kurduğu düşlerin 
peşinden dünya vatandaşına 
dönüşen, sınırlara sığmayan bir 
insan. Tanımayan okurlarımız 
internette yapacakları kısa bir turla 

yazarı daha yakından tanıyabilirler. 
Biz ise yazarımızın kitaplarına doğru 
turumuza başlayalım. 

Gökhan Kutluer’in ilk kitabı “Bulut 
Fabrikası” 17 öyküden oluşan bir 
derleme. Her öyküde karşınıza 
bisiklet hikayesi çıkmasına 
şaşırmadan, yorulmadan ve 
kendi yaşamınızdan bir şeyler 
bulabileceğiniz, öykülerden oluşan 
bu kitabı bir çırpıda okuyabilirsiniz.

YAŞAM Umut ŞENER2

Düşlerini 

gerçekleştirmek 

yüksek eğimli bir 

rampaya tırmanan 

bisikletilinin 

nefes ritmi gibidir.

1:BULUT FABRİKASI

2:TÜRKİYE’DEN GİTMEK

7
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Ya da bazı öykülerde yerinize 
çakılıp, derin bir sarsıntıdan sonra 
okumaya devam edebilirsiniz. Her 
iki olasılık da mümkün.

Bulut fabrikasında yer alan 
öykülerde yazarımız isim 
kullanmamış. Belki de bu yöntem 
sebebiyle kahramanlarla özdeşim 
kurmanız kolaylaşıyor. Okumalarınız 
sırasında bir dış ses olma 
durumundan çıkarak öykünün içine 
dalıyorsunuz.
“Onları nasıl edindiğini her 
anlatışında gözleri parlıyordu. Her 
anını tekrar yaşıyordu. Frenlerini 
sıktı. Çıkardıkları sesi seviyordu. 
Nasıl da ruhu olan bir şeydi 
bisiklet... Teller, zincirler, fren 
pabuçları, poposunu ağrıtan o 
sele...” (Bulut Fabrikası sf: 57) 

Şimdi yazımızın başına dönelim 
ve ciğerlere dolan iyotla kurulan 
hayalleri düşünelim. Bulut Fabrikası 
hayallerin ve hayal kırıklıklarının 
kağıda dökülmüş hallerini anlatıyor. 
“ Hayır! Gitmek istemiyorum. 
Zorlayamazsın beni! Kahretsin... 
Çok ağırsın! Hayır, öyle olmaz! 
Salak! Zincirim atmış görmüyor 
musun? Neden pedal çevirmeye 
çalışıyorsun?” (Bulut Fabrikası sf: 
101)  Bu satırlarda anladığınız üzere 
bir bisikletin feryadı var. Kitaptaki 
hoş sürprizlerden biri de bu. Bazen 
bir bisikletin duygularıyla bazen de 
bir kedi veya köpeğin duyguları ile 
karşılaşıyorsunuz. 

Evet, bisiklet her şeyden önce bir 
alet ve daha özelde taşıt ve fakat 
her bisikletli bisikleti veya bisikletleri 
ile özel bir ilişki kurar. Buna bir 
psikoloğun gözüyle baktığınızda 
kendinize haylice malzeme 
bulabilirsiniz. Oysaki bisiklet hem 
fiziksel hem de ruhsal açıdan tedavi 
edici bir rol oynar. Bulut Fabrikası 
kitabında okuyacağınız öykülerde bir 
çocuğun duyguları ile karşılaşacak, 
aşık bir insanın kalbiyle bakacak, 
yitirdiklerinizin boğazınızda 
büyüyerek yutulamaz bir lokmaya 
dönüşümü ile yüzleşeceksiniz.

Bu ayki sayımızda tanıtacağımız 
kitapları, olanağınız varsa birlikte 
okumanızı tavsiye ediyoruz. Keza 
“Bulut Fabrikası”nda karşılaştığınız 

öykülerin biriktiği yürek çıkınını 
“Türkiye’den Gitmek” kitabında 
anlamanız kolaylaşacak diye 
düşünüyoruz. 

“Pek çok kişiye göre o, iyi okullarda 
çok para harcanarak aldığı eğitimi 
çöpe atmıştı. Yadırgadılar. Çünkü 
onlara göre alışılmışın dışında 
davranmak, yanlış yapmaktı. Ancak 
o bunlara kulak asmadı.” ( Bulut 
Fabrikası. Sf.55)  Gökhan Kutluer 
bu satırlarla ikinci kitabı olan 
“Türkiye’den Gitmek”te anlattığı göç 
hikâyesini özetlemiş oluyor. 

Yazarımız Bulut Fabrikası’nda 
duygularını dokuduğu öyküler 
anlatırken, “Türkiye’den Gitmek” 
kitabında bizzat kendi yaşamını 
anlatıyor ve siz iki kitabı birlikte 
okudukça her duyguyu bir yere 
oturtuyor ve yazarla çok daha kolay 
empati kuruyorsunuz. 
Yazar ve çevirmen Murat Uyurkulak 
bir söyleşisi sırasında “İyi karne 
getirdiğimde daha ucuz olduğu 
için babam bana hep kitap alırdı. 
Anadolu Lisesi’ni kazandığımda 
da kitap almıştı. İsterdim ki babam 
bana bisiklet alsın” deyivermişti. 
Bisikletin böyle büyülü bir tarafı 
var. Hem hayal edilen hem de hayal 
kurduran bir taraf. Gökhan Kutluer 
bisikletini hayallerinin peşinden 
giderken bir yol arkadaşına 
çevirmeyi becerebilmiş bir insanın 
hikâyesini anlatmış “Türkiye’den 
Gitmek” kitabında. 

Anne ve baba ile kurulan veya 
kurulamayan ilişki hayatımızın 
tümü üzerinde bir pembe bulut 
olarak dolaşabileceği gibi tersine 
karabasana da dönüşebilir. 
“Türkiye’den Gitmek” kitabının 
kısımlarından birinin adının “Freud 
Koltuğu” olduğunu anımsatıp 
tanıtımımıza devam edelim. 

“Türkiye’den Gitmek” kitabı üç 
bölümden oluşuyor. Bu bölümlerin 
ilkinde “gitmek” fikrinin psikolojik 
altyapısını tanıyor ve yazarın gitmek 
için yaptıklarını dinliyorsunuz. 
Nurdan Gürbilek “İkinci Hayat - 
Kaçmak, kovulmak, dönmek üzerine 
denemeler” kitabında ülke, gidiş 
biçimleri, kovulmak, yersizlik, 
kökler, sürgün ve bunu dile getiren 
yazınlarla ve yazarla ilgilenir. 
Gökhan KutluerİN’in kitabı her ne 
kadar yayın evi tarafından bir gezi 
kitabı olarak satışa sunulmuş olsa 
da temelinde ülkesinden başka bir 
yerde yaşamayı çeşitli sebeplerle 
seçmiş bir  insanın göç sürecini 
konu ediniyor. İnsanlar yurtlarından 
durduk yere ayrılmazlar. Nurdan 
Gürbilek’in “ikinci hayat” kitabı 
bu gidişlerin yazın alanındaki 
izdüşümlerine bakıyor. Gökhan 
Kutluer de Türkiye’den Gitmek 
kitabında kendi “ikinci hayat”ını 
yaratan bir göç hikayesine konuk 
etmiş bizleri. Garip bir dönemden 
geçiyoruz. Savaşlar ile yıkılmış 
yurtlarında göç etmek zorunda 
kalmış milyonlarca mültecinin 
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bir ülkeden diğerine sürüklendiği 
zamanlardayız. 

Bu sürükleniş sırasında binlerce 
hayatın yitip gittiği ya da göç 
ettikleri ülkelerde yaşamda kalmayı 
başardılarsa çeşitli zorlukla uğraştığı 
yaşamları, Suriyeli mülteciler 
üzerinden gözlemliyor, tepkiler 
veriyoruz. Bunların içinde çok az 
empati var. Oysaki gitmek başlı 
başına giden için büyük bir sorun. 
Yine pandemi günlerinde gidenlerin 
dönmesinin bir soruna dönüştüğünü 
veya gidememenin ne olduğunu 
anlıyoruz. Sınırlar kapatılıyor vs. 

Gökhan Kutluer’in göç hikâyesi 
bunların dışında bir hikaye, bir 
gönüllü gidiş. Gitme nedenlerini 
anlatırken, çirkinlik diye tanımladığı 
ülkedeki durumları andığımızda 
çirkinlik ifadesinin naif kaldığını 
söyleyebiliriz. (Bu satırları yazarken, 
Muğla’da günlerdir kayıp olan 
Pınar Gültekin’in cinayete kurban 
gittiğini öğreniyoruz ve belki siz bu 
satırları okurken başka kadınların 
da yaşamları çalınmış olacak.) 
Gökhan Kutluer  “çirkin” diye 
tanımladığı durumlardan biraz da 
kaçmış diyebiliriz. Ama bu kaçış 
planlı ve programlı bir gidiş. Bu 
nedenle başka bir ülke de yaşama 
fikri ile hareket eden okurlarımız için 
epeyce faydalı bilgi var diyebiliriz. 

Pandemi sürecinde dünya 
üzerindeki ülkeler ve bu ülkelerdeki 

kentlerle ilgili epeyce bilgi edindik. 
Önce Wuhan’ı öğrendik. Uzaktan, 
korku filmlerini aratmayan 
sahnelerle izledik. Kaçınılmaz 
olarak hastalık kapımıza dayandığı 
sıralarda İtalya’da Corona virüsün 
hızla yayıldığını duyuyorduk. 
Özellikle de İtalya’nın kuzeyinde 
hızla yayıldığından bahsedildi. Biz 
bisiklet tutkunları İtalya’nın kuzeyini 
genelde İtalya Bisiklet Turu’ndan 
biliriz. Pandemi sürecinde ise 
neredeyse herkes buralar hakkında 
detaylı bilgi sahibi oldu. Mesela 
Lombardiya bölgesi ve Milano 
şehri derken kulağımıza sıklıkla 
“Bergamo” ismi çalındı. Yazarımız 
da kitabında bu güzel ve küçük 

Kuzey İtalya şehrine olan göç 
hikâyesini anlatmış. Bu süreçte 
ülkeye dönmemek için kendine 
söz vermiş ve kararlılıkla hedefine 
kilitlenip yolunda yürümüş. Göç, 
gönüllü de olsa sürgün de olsa zor 
zanaat. 

Örneğin yazarın Karadağ’a gitmek 
ve çalışmak zorunda kaldığı 
dönemde “Dünyanın en güzel ezan 
sesini burada duydum” ifadesi 
kalbinin derinliklerinden dışa vuran 
bir özlemi de içeriyor.

Gökhan Kutluer birinci Bergamo 
kuşatması diye ifade ettiği sürecin 
sonunda hayallerine kavuşmaya 

epeyce yaklaşmış oluyor. Ailesinin 
yaşadığı İstanbul’a gidip gelişlerinin 
birinde “Bu şehir her gördüğümde 
biraz daha grileşiyor” diye 
söyleniyor. Oysaki İstanbul baharda 
boğazına taktığı erguvan renkleri 
ile ne de güzel bir şehirdi demek 
içimizi burkuyor. 
 
İkinci Bergamo kuşatmasında 
ise Gökhan Kutluer İtalya’da hem 
çalışmak hem de yaşamak için 
gerekli tüm olanaklarını sağlamış 
oluyor. Bunu kelimenin tam 
anlamıyla tırnaklarıyla kazıyarak 
yapıyor. Türkiye’de onu mutsuz 
eden çalışma koşullarıyla İtalya’da 
karşılaştığında buna o ülkede 



78  •  bikepedia  •  AĞUSTOS ‘20

kalmak için boyun eğmiyor, durumu 
kabullenmiyor ve yine mutlu 
olacağı iş olanaklarına gözünü 
dikiyor. Bu dönemlerde bisikleti ve 
onunla çıktığı yolculuklar önceleri 
kenti daha yakından tanımasını 
sağlarken, zor anlarında zihnini 
dinlendirmesine yardım eden bir 
faktöre de dönüşüyor. 

Bisiklet ile yaptığı yolculuklar ile 
yaşadığı kentin ötesindeki diğer 
kentleri ve kentlerin ardındaki 
dağları ve özellikle Alp’leri daha 
yakından tanıyor. Ünlü Giro d’Italia 
turunun geçtiği rotalarda pedal 
çevirmenin tadına varmayı ihmal 
etmiyor.

Daha önceki satırlarda bahsetmiştik. 
Gitmek fikrinin oluşma nedenlerini 
çeşitli “çirkinlikler” ile ilişkilendirmiş 
yazarımız. Bu çirkinliklerden birini 
de kentlerdeki tabelalar olarak 
aktarmış. Gerçekten Batı Avrupa’yı 
gördükten sonra ülkemizdeki 
durumun tam bir reklam ve tabela 
çöplüğü olduğunu söyleyebilirsiniz. 
Bu yaşadığınız kentte sizi yoran ve 
dünya algınızı kirletip esir alan bir 
duygu durumu oluşturuyor. 

Gökhan Kutluer, İtalya şehirlerini 
tarif ederken bu hissettiği duyguyu 
çok naif biçimde anlatmış. Sokakta 
sevgilinizle el ele yürürken, birden 
onu elinden yavaşça çekip 
dudağından öptüğünüzde, sokakta, 
arkanızda şiir yazdıracak bir 

manzara olduğunu bilirsiniz diyor. 
Tabii çirkinlik dünyanın her yerinde 
karşınıza çıkabilir. Yeni bir hayat 
kurmaya çalışırken çok sevdiği 
bisikletinin çalınması ise yazarımızı 
çok kızdırıp, üzmüş. İkinci Bergamo 
kuşatması sırasında göçmenlikle 
ilgili paylaştığı deneyimler ise eşsiz. 
Göçmenlik işlemlerinin yapıldığı 
binanın griliği ise göçmenlerin 
üzerine dökülen rengi anlatır gibi. 

“Türkiye’den Gitmek” kitabının 
üçüncü bölümü ise yazarımızın 
günlük notlarından oluşuyor. 
Özellikle bu bölümü okurken 
kalbiniz Bulut Fabrikasın’daki 
hikâyeler için daha anlamlı atacaktır. 

Gökhan Kutluer’in gidiş yolunda, 
bisikletinin tekerine değen taşları, 
patlayan lastikleri, kopan zincirleri 
ve hatta parçalanan gidonları 
okurken umutla hayallerinin 
peşinden koşan insanların 
yarattığı farkı ve kendilerine 
açtığı eşsiz güzellikteki yolları 
keşfedeceksiniz.b

KİTAPLARIN	KÜNYESİ

ADI:
BULUT 

FABRİKASI
TÜRKİYE’DEN 

GİTMEK

YAZARI: GÖKHAN KUTLUER

YAYINEVİ: YİTİK ÜLKE YAYINLARI

İLK	BASKI:	 EKİM 2018 MART 2020

SAYFA: 108 245

http://www.peugeotbisiklet.com
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Yol bisikletleri mesafeyi 
en hızlı şekilde gitmek 
için tasarlanmıştır. Yıllar 
içerisinde yol yarış 

bisikletleri daha hızlı yol alabilmeleri 
için adeta evrim geçirmişlerdir. 
Rüzgar tünellerinde yapılan onlarca 
testler, kullanılan malzemelerin 
hafifletilmesi hepsi hızlı gidebilmek 
için yapılmış bir çalışmanın 
ürünüdür.  Bisikletiniz kadro 
aerodinamisi, kadro malzemesinin 
yanı sıra, size ivme kazandıran en 
önemli aksam ise tekerlek grubudur. 

Yine dönen aksamlardaki malzeme 
hafifliği, aerodinamik yapı, size 
performans getirecek en önemli 
unsurlardan bir tanesidir. Özellikle 
son 5 yılda birçok marka birbirleriyle 
yarışır düzeyde yüksek performanslı 
jantları üretmek için yoğun mesai 
harcıyor. 

Sizlerle bu sayımızda şampiyon bir 
jant markasının en sık kullanılan 
modelinden bahsedeceğiz. 
Huzurlarınızda ROVAL CL 50!  
Bu markayı şampiyon yapan 

ROVAL CL 50 
İLE DAHA HIZLI

nedir diyecek olursanız, bir 
neden Specialized performans 
bisikletlerinde Roval markasını 
tercih ediyor olması. Özellikle 
iddialı iki World Tour takımı Bora-
Hansgrohe ve  Deceuninck-Quick-
Step takımlarının Specialized 
markasını tercih etmesi, Roval jant 
setlerini özel kılıyor. 

Roval jantları CFD işleminden 
çıkarılan aerodinamik verileri 
kullanarak  CL 50 jantının 3D baskılı 
modellerini oluşturarak bunları 
rüzgar tünellerinde test ediyor. 
Fiziksel modeli, gerçek bir bisiklete 
takılmış, gerçek bir lastiğe monte 
edilmiş çeşitli sapma açılarında 
çalıştırılarak jant tasarımını daha 
da optimize etmek için sürtünme 
verilerini çıkartıyor. 

CL 50, iç jant genişliği 21 mm 
olan jantın aerodinamik profili, 
daha geniş lastiklerin verimliliğini 
optimize etmek için dikkatle 
şekillendirilmiş. Roval CL 50 
tekerlek setinde bulunan Aero 
Flange göbekler hızlı, güçlü, hafif, 
kaygan bir tekerleğin temelini 
oluşturuyor. Aerodinamik olarak 
optimize edilmesinin yanı sıra, 
daha fazla güç ve azaltılmış jant teli 
ağırlığı ile geniş destek açılarına 
sahiptirler.  DT Swiss Competition 
jant teli ile dayanıklı bir yapıya sahip 
olan CL 50, DT Swiss 350 göbek ile 
çok iyi bir akış sağlıyor. 

Roval CL jant setinde sürücü için 
maksimum 109 kg’lık bir limit 
belirlenmiş. İlk satın alan kullanıcı 
için ömür boyu garanti belirtilmiş. 
İkinci el satın alan kullanıcı için 2 yıl 
garanti süresi belirlenmiş. Roval CL 

İNCELEME Mustafa Kemal KARA2

7
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sürüş stilinize, süreceğiniz araziye 
ve sürüş yaptığınız günkü arazinin 
koşullarına bağlıdır. 

Aşağıda gördüğünüz tabloda 
Roval CL 50 için doğru basınç 
bilgisini sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca 
tekerleklerinizde maksimum basıncı 
gösteren bir etiket göreceksiniz. 
Asla maksimum basıncı aşmayın. 
Sürüşün tadını çıkarın!  b

50 için internet sitesinde 1.750 $ 
gibi bir fiyat belirlenmiş. Ülkemizde 
gümrük vergisi ve KDV ile birlikte 
2.500 $ yakın bir rakamla bu jant 
setine sahip olabilirsiniz. Çok da 
hafif diyemeyeceğimiz Roval CL 50 
jant seti 1515 g ağırlığa sahip. 

Evet şimdi gelelim Roval CL 50 ile 
deneyimlerimize. Öncelikle jant 
setiyle pedala  ilk bastığınızda 
akışı ve aero büyüsünün yanı 
sıra, ani hızlanmayı derinliklere 
kadar hissediyorsunuz. Sizi aşırı 
rüzgarlar biraz tedirgin edebilir. 
Ancak bu yönetilmeyecek düzeyde 
değil. Doğru yönettiğinizde sürüş 
anında size fazlasıyla avantaj 
sağlayacaktır. Özellikle uzun 
tırmanışlarda performans etkisini 
çok net hissediyorsunuz. İnişlerde 
ise gerçekten oldukça hızlı. Bu 
noktada dikkatli olmanızı isteriz. 
Ülkemizdeki dağ yollarının genelinin 
bozuk ve stabilize olduğunu hesaba 
katarsak, Roval CL 50 oldukça 
dayanıklı ve sürüş kalitesinin çok iyi 
olduğunu söyleyebiliriz. Sürüşünüz 
için doğru lastik basıncı kişiseldir ve 

Yol bisikletinin özelliği nedir? 

Yarış bisikleti de denir...

Kadro geometrisi ile öne çıkan, havayı 
yaracak şekilde tasarlanmış, özellikle 
asfaltta sürüş için uygun, hız bisikletleridir.

Hafifledikçe pahada artan, rijit yapısı ile 
pedala verilen gücün büyük kısmının 
aktarılması hedeflenmiş, dolayısı ile yoldan 
gelen titreşimi ememeyen, konfordan 
yoksun antrenman ve yarış bisikletleridir. 

Hız tutkunları için en iyi seçimdir.

minipedia

http://www.aktifpedal.com
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1971’den bu yana 
Kore kökenli ünlü bir 
motorsiklet kaskı markası 
olan HJC, son birkaç yıldır 

bisiklet dünyasında da adından 
söz ettirmekte. Özellikle MotoGP 
dünyasında tanınan marka 
2018’den bu yana Lotto Soudal’ın 
resmi kask sponsorluğunu yapıyor. 

HJC’nin “yarı aero” olarak lanse 
ettiği ancak tanımından daha 
aerodinamik bir tasarıma sahip 
olan Furion 2.0 modelini inceleme 
altına aldık. Öncelikle adından da 
anlaşılacağı üzere 2020’de çıkan 
Furion 2.0’ın bir önceki versiyonu 
da bulunmaktaydı. Eski ve yeni 
versiyonlar arasında form itibariyle 
bir fark olmamakla birlikte, dikkati 
çeken en önemli değişiklik 2.0 ile 
birlikte gelen “Selfit” ayar sistemi. 
Önceki versiyonda kafa arkasında 
alışılmış bir ayar düğmesi 
ile kaskın sıkılığı 
ayarlanırken, 
Furion 2.0’da 
bu 

düğmenin yerini yaylı bir 
mekanizma almış. Bu mekanizma 
kaskın kafada yumuşak bir 
şekilde sabit durmasını sağlıyor. 
Kafa ölçüsüne uygun olan sıkılık 
ise, ense bağlantısının kaskın 
yan tarafında sabitlendiği beş 
bağlantı noktasından biri seçilerek 
ayarlanıyor. 

Kaskın aerodinamik yapısı ve iç 
hava dolaşımının tasarımında 
rüzgar tüneli testleri kullanılmış. 
Dünya standartlarındaki güvenlik 
sertifikalarına sahip olan kaskın 
yapısında, çarpışma sonrasındaki 
bütünlüğü koruyabilmesi için bir iç 
iskelet dolaşıyor. 

Furion’un S bedende (51-56 
cm) ağırlığını 204 gr. olarak 
ölçtük. İzlenimleri sıralamadan 
önce çok çeşitli ve modern renk 
tasarımlarına sahip, kafada 

HJC FURION 2.0 
AERO KASK

7

İNCELEME Tufan SAĞNAK2
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küçük duran oldukça şık bir kask 
olduğunu belirtelim. 

- Çok hafif, sürüşte başınızda 
olduğunu unutturuyor. 

- Aerodinamik olarak iddia edildiği 
kadar hızlı olduğunu hissettiriyor.

- Hava dolaşımı aero kasklara 
nazaran daha başarılı. Ancak sıcak 

yaz günlerinde fazlaca terleyen 
sürücüleri bir parça bunaltabilir. 

- Ön-arka uzunlukta biraz kısa bir 
iç ölçüsü var. Yan bağlantıları iyi 
ayarlamak gerekli. Kimi sürücüler 
konforlu bulamayabilir. b

Detaylı bilgi için: https://
www.hjcsports.com/helmets/
furion-2-0/

FONKSIYONEL
BANDANA

https://www.hjcsports.com/helmets/furion-2-0/
https://www.hjcsports.com/helmets/furion-2-0/
https://www.hjcsports.com/helmets/furion-2-0/
http://www.necko.com.tr
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Bisiklete gönül verip 
bisiklet sürmeyi ileri 
seviyelere yükseltmek 
isteyen sürücüler bir 

zaman sonra yarışlarda seyrettekleri 
profesyonel sürücülerin nasıl bir 
çalışma ile bu seviyelere geldiğini 
merak etmeye başlarlar. Bir 
kısmı çevrelerindeki sürücüler ile 
kendilerini geliştirecekleri sürüşler 
yapmaya çıkar ve gelişmelerini 
sürdürürler. Ancak bir yerden sonra 
artık işin inceliklerini öğrenmek ve 
uygulamak durumunda olduklarını 
görürler. Çünkü artık sürüşe çıkıp 
deliler gibi pedal basmakla ancak 
bir yere kadar gelinebileceğini 
görmektedirler. 

İşte burada antrenmanların teknik 
kısmı devreye girer. Bisiklet 
antrenmanlarının farklı yaklaşımları 
arasında gelişmeyi hızlandırarak 
gerçekleştiren özel bazı sürüş 
yaklaşımları vardır. Bunlardan 
birisi “High Intensity Interval 

Training(HIIT) - Yüksek Yoğunluk 
Aralıklı Çalışma” antrenmanlarıdır. 

HIIT antrenmanları prensipte çok 
yoğun güç ile sürme aralıklarını 
takip eden dinlenme aralıklarından 
oluşan bir dizi çalışma şeklidir. 
Bu yaklaşımın bir avantajı 
antrenmanların oldukça kısa 
sürmesi ancak gelişmenin hızlı 
olmasıdır. 

Bu tip çalışmalarda çalışmanın 
yoğunluğu “Functional Threshold 
Power(FTP) - Etkin Güç Eşiği” 
diye adlandırılan her sürücü için 
farklı olan ve zamanla da değişen 
bir değer olarak kullanılır. FTP 
genel anlamı ile bir sürücünün 
bir saat boyunca sürdürülebilir 
en yüksek gücünü kullanarak 
elde edilen değerin ortalaması 
şeklindedir. Farklı yöntemlerle elde 
edilebilir. Bu konuları geniş bir 
şekilde açıklanmasını BikePedia 
doktorlarının yazılarına bırakıyoruz. 

Bir HIIT antrenmanı yapmak için bir 
zamanlayıcı gerekir. İşte “Intervaly” 
ücretsiz ve reklamsız olarak 
kullanabileceğiniz “işini yapan” 
bir uygulama olarak karşımıza 
çıkıyor. Intervaly dışında birçok HIIT 
zamanlayıcısı daha olsa da hemen 
hemen hepsi ücretli ya da belirli 
sınırlamalara sahip olarak gelmekte.

Amaca yönelik çok farklı HIIT 
şemaları olmakla birlikte genel 
olarak her sürücü tarafından 
kullanılabilecek bir şema olan 
“30-60” şemasını ele alarak 
uygulamanın kullanımını 
açıklayacağız. 

30-60 şeması 15 dakika artımlı 
ısınma süresi ile başlıyor. Yavaş 
başlayan ısınma sürüşü gittikçe 
hızlanıyor. Isındıktan sonra %100 
FTP gücü ile 30 saniyelik sürüş 
aralığı ve yavaş sürüş ile 60 
saniyelik dinlenme aralığı yer 
alıyor. Yeni başlayanların dinlenme 
aralığını 60 yerine 90 saniye olarak 
yapmaları da olabilir. Bu 30-60 
çalışma-dinlenme sıralaması 4 defa 
tekrarlandıktan sonra son dinlenme 
süresi 4 dakika olarak yapılıyor. 

İlk sıralama tamamlandıktan 
sonra bu işlem 3 defaya kadar 
tekrar edilebiliyor. Son olarak 5-10 
dakikalık yavaş sürüş ile soğuma 
aralığı gerçekleştiriliyor. Çalışma 
sürelerini dikkate aldığımızda 
toplam çalışmanın 25-30 dakika 

kadar sürdüğünü görebiliriz. Ancak 
bu sürüş yoğun aralıklar nedeniyle 
sabit güç ile çok daha uzun 
sürebilecek bir antrenmandan daha 
etkili olmaktadır. 

Intervaly uygulamasını 
çalıştırdığımızda bize yardımcı 
olabilecek bazı açıklama sayfalarını 
geçiyoruz. Sayfalar İngilizce 
olsa da anlaşılabilir durumda. 
Karşımıza çıkan ilk şema toplam 
2 dakika sürecek 30-10 şeması 
olarak başlıyor. “Exercise-Güçlü 
pedal basma” ve “Rest-Dinlenme” 
sürelerinin yanındaki “-/+” ile süreyi 
değiştirebiliyoruz. Yeni “exercise” 
için “dumbel-ağırlık” işaretine, 
yeni “rest” için “insan” işaretine 
tıklıyoruz. Silmek istediğimizi 
“yana kaydırarak” silebiliriz. “Sets” 
bu dizinin tekrar sayısı olarak 
istediğimiz değere getirilebiliyor. 
Yeni bir “Set” eklemek için çalışma 
isminin sol tarafında yer alan “-” 
işaretini kullanabiliriz. 

Tanju TAŞÇILAR2
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Çalışma şemasının ismini üzerine 
tıklayarak istediğiniz şekilde 
değiştirebilirsiniz. Çalışma 
şemasının diğer özellikleri için sağ 
üstte yer alan “çark” işareti ile açılan 
penceredeki verileri değiştirebiliriz. 
Daha önce kaydetmiş olduğunuz 
çalışma şemalarını sağ üstte yer 
alan “menü” işaretine tıklayarak 
çıkan listden seçip kullanabilirsiniz. 
Aynı yerden “+” ile yeni bir şema 
düzenleyerek eklenebilir. 

Geriye seçtiğimiz şemayı çalıştırmak 
için alttaki içinde çalışma işareti 
olan kırmızı daireye tıklamak kalıyor. 
Zamanlayıcı çalışmaya başladığında 
hangi aşamada olduğunuz ismi 
ile görüntüleniyor ve aralık sonuna 
yaklaşıldığında “bip” sesleri ile uyarı 
alıyorsunuz. Bu sayfalarda altta 
yer alan “<”, “>” ve “durdurma” 
işaretlerini kullanarak istediğiniz 
şekilde şemada ileri-geri de 
gidilebiliyor. 

HIIT çalışması “sabit bisiklette” 
yapılabildiği gibi normal yolda 
sürülerek de yapılabiliyor. Ancak 
bu tür çalışmaların haftada 2-3’ü 
geçmeyecek şekilde yapılması 
uyarısı yapılıyor..b



TAKİP ET, 
ETİKETLE,
BEĞEN, 
PAYLAŞ, SEN DE BİSİKLET 
KAZANMA ŞANSI YAKALA

Bikepedia instagram hesabını 
takip edin ve bisiklet ödüllü 
yarışma ile ilgili yapılan 
paylaşımları kaçırmayın! . 

Yapılan paylaşımda bisiklet kazanma 
şansı elde etmek için yapacaklarınız 

ayrıntlı olarak yazıyor olacaktır.  Siz de takipte 
kalın, bisiklet kazanma şansını kaçırmayın! 

Geçen ay bizi takip edip, gerekli şartları 
yerine getiren talihlimiz Selin Abanuz’u 
tekrar kutluyoruz ve yeni bisikleti ile güzel 
günlerde pedallamasını temenni ediyoruz. 

7

http://www.parkurbisiklet.com
https://www.instagram.com/bike.pedia/
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https://fikirizm.com/

