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Dolu dolu bir Eylül ayı ile birlikte gerçekten bisiklete doyduk 
diyebiliriz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 yüzünden 
ülkemizde neredeyse hiç yarış yapılamazken, herkesin merakla 
beklediği Tour de France, yoğun tedbirler eşliğinde sorunsuz 
bir şekilde gerçekleştirildi. Acaba ülkemizde de aynı titizlikle 
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından planlanan organizasyon 
yapılamaz mıydı? 2020 yılında ülkemizde Türkiye Bisiklet 
Federasyonu tarafından bir MTB yarışı bile düzenlenemedi. 

Risk gerçekten çok fazla, ancak gerekli tedbir ve düzenlemelerle 
bu ve buna benzer spor müsabakaları düzenlenebiliyorsa, bisiklet 
yarışları da düzenlenebilir miydi acaba? Düzenlenebilseydi 
gerçekten çok güzel olurdu. Birçok sporcunun yıl içerisindeki 
yoğun antrenman çalışmaları bu sebeple ne yazık ki karşılık 
bulamadı. 

Tour de France heyecanı bu zorlu dönemde tüm bisiklet severleri 
ekran karşısına kilitlerken, yarışamamanın stresini bir nebze azalttı 
diyebiliriz. Gerçekten abartısız, her etabı heyecan dolu Tour de 
France bisiklet yarışında hiç olmadık şeyler yaşandı. Eğer yarışı 
takip edemediyseniz, Ekim sayısında sizler için Tour de France 
bisiklet yarışını derledik. Bir solukta okuyacağınızı düşündüğümüz 
yazıyı çok değerli eski milli bisikletçi Ferhun Öğünç kaleme aldı. 

Aynı zamanda Ekim sayısıyla birlikte Bike Pedia Racing Team 
sporcularının gelişimlerini sizlerle paylaşcağız. Sporcu Kalp 
Doktoru sevgili Dr. Deniz Aytekin ile birlikte takımımızın efor 
testlerini gerçekleştirdik. 

Sporcularımızın tüm tetkikleri, çok ayrıntılı bir şekilde yapıldı. Bu 
süreçleri sizlere dizi halinde sunacağız. Yüksek nabızlara çıkıp 
çok ter döktüğümüz ve Dr. Deniz Aytekin ile yaptımız şöyleşinin 
VLOG’unu YouTube kanalımıza abone olarak izlemeyi sakın 
unutmayın. 

Daha neler mi var? Her zaman olduğu gibi, birbirinden farklı 
konularla Bike Pedia Ekim sayısı yine çok dolu. Eğer sayfaları 
çevirmeye hazırsanız, keyif çayınızla birlikte bisikletli dakikalar 
dileriz.

Sevgi ve selamlar, keyifli okumalar… 

Mustafa Kemal KARA

e-mail: info@bikepedia.com.tr 

web: bikepedia.com.tr

instagram: bike.pedia

facebook: bikepedia.com.tr

twitter: bike_pedia
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2020 yılında yaşanan 
birçok aksaklığa rağmen 
gerçekleştirilebilen 
dünyanın en büyük 

bisiklet yarışı Tour De France, Bike 
Pedia için, çok değerli Ferhun 
Öğünç tarafından kaleme alındı. 
Ferhun Öğünç, 1952 yılında 
İstanbul’da doğdu. Bisiklete on 
altı yaşında Sarıyer’de başladı. 
1969’da Bakırköy Bisiklet İhtisas 
Kulübü’ne transfer oldu.

1970 Gençler Türkiye 
Şampiyonluğu, 1971, 1972, 1974, 
1975 büyükler takım Türkiye yol 
ve pist şampiyonluklarını kazandı. 
1976 Uluslararası Akdeniz 
Turu’nda sarı mayo giyerek 1. 

geldi. 50’den fazla yarışta milli 
oldu.

1977 yılının başında NewYork’a 
gitti ve halen ABD’de yaşamakta. 
Bisiklet sporuna ve sporcusuna 
verdiği destek için kendisini kutlar, 
Bike Pedia’ya değerli katkısı için 
teşekkür ederiz. 

107. Fransa Turu 2020 Fransız 
bisikletçileri Julian Alaphilippe 
ve Thibaut Pinot’nun  agresif 
yeteneklerine uygun bir dağlık 
rota olarak düzenlenmiş 
görünümde. 

2020 Fransa Turu rotasının 
2019’un Ekim ayında 

açıklanmasından bu yana dünya 
çarpıcı bir şekilde değişti. 
3.470 kilometrelik rota aynı 
kalıyor, ancak küresel COVID-19 
salgını bundan önceki turlara 
benzemeyen bir Fransa Turu 
olacağı anlamına geliyor.

Turun Başlangıç   listesi, yıllardır 
görülen en güçlü liste. Chris 
Froome ve Geraint Thomas, Ineos 
Takımı’nda yarışamayacaklar. 
Fakat takım, 2019 Şampiyonu 
Egan Bernal etrafında oluşturulan 
Güney Amerikalı ağırlıklı kadroyla 
güçlendirdi. 23 yaşındaki Bernal, 
Jumbo-Visma takımından  Primoz 
Roglic ve Tom Dumoulin ile büyük 
bir mücadele vereceğe benziyor.

ETAP	1:	NICE	-	NICE	(156K)
Fransa Turu 2020’nin ilk etabı 29 
Ağustos Cumartesi, Nice kenti 
çevresinde, 156 kilometrelik 
yağışlı ve kaygan ve kazalarla 

dolu bir etap olarak başladı. 
Coronavirus salgını nedeniyle finiş 
çizgisinde sadece 100 seyirciye 
izin veren katı sağlık tedbirleri 
bulunuyordu.

Fransızların favorisi, geçen yılki 
Fransa turunda tam 14 gün sarı 

21 yaşındaki 
genç Tadej 

Pogacar 
kuvvetli bir takımı 

olmadan turu bitirdi 
ve bisiklet sporunda 
bilinen tüm ezberleri 

bozarak herkesi 
şaşkınlık içinde 

bırakarak kazandı.

POGACAR 
EZBER 
BOZDU İNCELEME Ferhun ÖĞÜNÇ2

7
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mayoyu taşıyan Alaphilippe, 
mekanik bir sorun yüzünden iki 
dakika zaman kaybetti ve tek 
başına pelatonu yakalamak için 
mücadele etmek zorunda kaldı.
Fransız seyircisinin gözdesi Pinot 
da son üç kilometre içindeki 
düşenlerin arasına karıştı.

İlk Etabı 33 yaşındaki UAE-Team 
Emirates takımından Alexander 
Kristoff  kazandı.  Ertesi gün 
yapılacak ikinci etapta sarı 
mayoyu giymeyi hak etti. Böylece 
Kristoff’un kariyerinde Fransa 
turunda kazandığı 4. etap oldu. 

Etabın ikincisi, 2019 Dünya 
şampiyonu Trek-Segafredo 
takımından Danimarkalı Mads 
Pedersen olurken üçüncü de 
Sunweb takımından Hollandalı 
Cees Bol oldu.

ETAP	2:	NICE	-	NICE	(185K)
Deceuninck-Quick-Step 
takımından 28 yaşındaki Fransız 
Julian Alaphilippe 4:55:27’lik 
bir dereceyle bu etabı kazandı. 
2. İsviçreli Sunweb takımından 
genç Marc Hirschi olurken, 3.lüğü 
Mitchelton - SCOTT takımından 28 
yaşındaki İngiliz Adam Yates aldı.

Son tırmanışda Alaphilippe, 
zirvede bonus saniyeleri almak 
için çok sert bir atak yaptı ve bu 
atağı İsviçreli Marc Hirschi ve 
İngiliz Adam Yates takip edebildi. 

Bitiş çizgisine kadar gelen bu 
üçlüden birinci geçen Alaphilippe 
etapla birlikte sarı mayoyu da ele 
geçirdi.

ETAP	3:	NICE	-	SISTERON	(198K)
Yokuşlu olan ilk iki etaptan sonra 

bu etabı finişte zamanlamayı 
çok iyi ayarlayan 26 Yaşındaki 
Avustralyalı Caleb Ewan  kazandı. 
Ewan 2019 Fransa Turu’nda 3 etap 
kazanmıştı. Lider Alaphilippe sarı 
mayoyu kolayca korudu. 

ETAP	4:	SISTERON	-	ORCIÈRES-
MERLETTE	(160.5K)
1850m zirvede biten etabı 
Slovenyalı Roglic kazandı. 2. yine 
Slovenyalı olan 21 yaşındaki UAE-
Team Emirates takımından genç 
Tadej Pogacar oldu.

Bu etapta 5. olan Alaphilippe, 
Deceuninck - Quick Step takımının 
çok güzel ve yüksek bir tempo 
ile yarışı kontrol ettiklerini ve sarı 
mayoyu bu etapta da kolayca 
koruduklarını belirtti.

ETAP	5:	GAP	-	PRIVAS	(183K)
Jumbo-Visma takımından Wout 
Van Aert, 5. etabı kazanırken 
aynı zamanda Hollandalı Jumbo-
Visma takımı iki günde iki etap 
galibiyetine ulaşmış oldu.

Sarı mayoyu taşıyan Alaphilippe 
finişe 17km kala su yardımı aldığı 
için 20 saniyelik ceza aldı. 
Böylece sarı mayo Mitchelton-
Scott takımından ve genel 
klasmanda ikinci durumdaki 
Adam Yates’e verildi. Yarın 
yarışılacak etapta sarımayoyu 
Adem Yates taşıyacak.

ETAP	6:	LE	TEIL	-	MONT	AIGOUAL	
(191K)
Astana takımından Alexey 
Lutsenko turun 6. etabını kazanan 
oldu. Kazakistan şampiyonu 
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Lutsenko “kariyerimin en güzel 
galibiyetiydi” ve “bu zafer Astana 
takımım için de önemliydi” diye 
ifade etti, çizgiden sonra.
Bir ara peloton ile arayı beş dakika 
açabilen Lutsenko’nun arkasından 
İspanyol Jesus Herrada 55 saniye 
sonra ikinci oldu.  Olimpiyat 
şampiyonu Greg Van Avermaet 
2 dakika 15 saniye arkadan 
üçüncülüğü elde etti

Ana grubun finalinde sarı mayoyu 
geri alma ümidiyle atak yapan 
Julian Alaphilippe ancak bir 
saniyelik bir avantaj sağlayabildi.

Sarı mayonun sahibi Adam 
Yates, Takımı Mitchelton-Scott’un 
bugünkü atakları iyi kontrol 
ettiğini, kendileri için güzel bir 
gün olduğunu ifade etti. Yates, 
yarın düz etapta sarı mayoyu 
koruyabileceklerini fakat Paris’e 
kadar uzun bir yolları olduğunu 
belirtti.

Yağmur altında yapılan birinci 
etapta çok sert düşen Fransızların 
gözdesi Groupama - FDJ 
takımından Thibaut Pinot bugün 
kendisini biraz daha iyi hissettiğini 
söyledi.

ETAP	7:	LE	TEIL	-	MONT	AIGOUAL	
(191K)
Sert yan rüzgarların ve agresif 
mücadelelerin olduğu heyecan 
dolu yedinci etapta Jumbo-Visma 

takımından Wout Van Aert bu 
turdaki ikinci zaferini kazandı.

Bora - Hansgrohe takımı 
rakiplerini elemek için yan 
rüzgarlardan çok zekice yararlanıp 
pelotonu parçalamayı başardı. 
Fakat Bora takımından Sagan 
finişin en kritik anında zincirinin 
düşmesi nedeniyle ancak 13. 
olabildi. 

Bisikletçilerin arasında ters-
rüzgar olarak bilinen yan rüzgar 
yüzünden arka grupta kalan, turun 
favorilerinden Slovenyalı Tadej 
Pogacar, Kolombiyalı Richard 
Carapaz, İspanyol Mikal Landa ve 
Avustralyalı Richie Porte gibi genel 
klasmana oynayan bisikletçiler 7. 
etabı bir dakika 21 saniye zaman 
kaybederek tamamladılar.

Adam Yates 3 saniye ile sarı 
mayoyu ve liderliğini korumaya 
devam etti.

ETAP	8:	CAZÈRES	-	
LOUDENVIELLE	(141K)
AG2R La Mondiale takımından 
Fransız Nans Peters Fransa 
Turunda ilk etabını kazanırken 
Adam Yates liderliğini sürdürdü. 
Peters etabı, ikinci olan Trek 
- Segafredo takımından Tom  
Skujins’in 47 saniye önünde 
tamamladı. Yarıştan sonra Peters, 
“çılgınca bir şey, ‘Tur’da hep etap 
kazanmayı hayal ettim ve bugün 
başardim” diyerek duygularını 
ifade etti.

Genç Sloven yarışçı Tadej Pogacar 
son kilometrelerde atak yaparak 
genel klasmanda 37 saniyesini 
geri almayı başardı ve genel 
klasmanda Lider Yates’in 48 
saniye arkasında 9’unculuğa 
yükseldi.

Fransızların umudu Groupama - 

FDJ takımından Thibaut Pinot ilk 
etapta düşmenin neden olduğu 
ağrıları yüzünden Jumbo-Visma 
takımının şiddetli temposuna 
dayanamayarak geride kaldi ve 
genel klasmanda 18 dakika 56 
saniye zaman farkıyla 30’uncu 
sıraya indi.

Yarınki 9. etapta yarışçıları 2 adet 
birinci kategori yokuş ve finişe 
8km olan düzlüğe gelinmeden 
tehlikeli bir iniş bekliyor.

ETAP	9:	PAU	-	LARUNS	(153K)
Bu etap Slovenlerin zaferiyle 
sonuçlandı. Genç Tadej Pogacar 
etabı alırken vatandaşı Primoz 
Roglic sarı mayoyu giyerek 
liderliğe yükseldi. 

Mitchelton-Scott takımından İngiliz 
Adam Yates Sarı Mayoyu korumak 
için tüm gücüyle mücadele etti. 
Ancak son tırmanışta eğim yüzde 
12’ye ulaştığında yavaş yavaş 
geride kaldı.

ETAP	10:		ÎLE	D’OLÉRON	(LE	
CHÂTEAU-D’OLÉRON)	-		ÎLE	
DE	RÉ	(SAINT-MARTİN-DE-RÉ)			
(168.5K)
Deceuninck - Quick-Step 
takımından İrlandalı Sam Bennett 
Avustralyalı Caleb Ewan’ı ve 
pelotonun süperstarı Peter 
Sagan’ı geçerek turdaki ilk etap 
zaferini kazandı. Yeşil mayo puan 
sıralamasında da Peter Sagan’ın 
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21 puan önünde yeşil mayoyu ele 
geçirdi. Finişten sonra Caleb Ewan 
sprinterlerde ender görülen bir 
empati ile rakibi Sam Bennett’i 
yumrukları tokuşturarak tebrik etti. 

Jumbo-Visma takımından 
Primoz Roglic, genel klasmanda 
liderliğini geçen yılın şampiyonu 
Kolombiyalı Egan Bernal 21 saniye 
önünde sürdürüyor.

ETAP	11:	CHÂTELAILLON-PLAGE	-	
POITIERS	(166.5K)
Fransa Turu 2020’nin 11. 
Etabını Lotto-Soudal takımından 
Avustralyalı Caleb Ewan dünkü 
etabın galibi Sam Bennett ve 
peloton süperstarı Peter Sagan’ı 
foto-finiş ile geçerek az farkla 
kazandı.

Yarıştan sonra Ewan geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da Fransa 
Turu’nda 3 etap kazanabileceğini 
söyledi. Şimdiye kadar Fransa 
Turu’nda toplam 5 etap almış olan 
Ewan bugünkü etabın finişini şöyle 
özetledi:

“Öndekilerin biraz arkasında 
kalarak sakince bir boşluğun 
açılmasını bekledim. Çizgide 
bisikletimi ileri attım yere 
bakıyordum, kazandığıma emin 
değildim ama hissettim”.

Primoz Roglic genel klasmanda 
aradaki farkı koruyarak sarı 

mayo liderliğini sürdürdü. Sam 
Bennet, Peter Sagan’la yeşil mayo 
mücadelesinde puan farkını 68’e 
çıkardı.

ETAP	12:	CHAUVIGNY	-	SARRAN	
(218K)
Sunweb takımından 22 yaşındaki 
genç bisikletçi İsviçreli Marc 
Hirschi nihayet 12. etapta 
istediğine ulaştı. Turun 218km’lik 
en uzun etabında kahramanca 
tek başına etabı bitiren Hirschi, 
“iki kez kazanmaya çok yakındım 
ama olmadı. Fransa Turu’nda etap 
kazanmak inanilmaz bir duygu” 
diyerek hislerini açıkladı.

Alaphilippe finişhten sonra, 
“Hirschi kazanmayı hak etti, çok 
kuvvetliydi, bacaklarım onunla 
gitmeye yeterli değildi” diyerek 
Hirschi’yi takdir etti. Genel 
klasmanda bir değişiklik olmadı.

ETAP	13:	CHÂTEL-GUYON	-	PAS	
DE	PEYROL	(LE	PUY	MARY)	
(191.5K)
EF Pro Cycling takımından 24 
yaşındaki Colombiyalı Daniel 
Martinez, ilk Fransa Turu etabını 
kazandı. 

Genç Pogacar Genel klasmanda 
lider mayonun 44 saniye 
arkasında ikinciliğe yükselirken, 
sırt problemleri her geçen artan 
şampiyon Egan Bernal 59 saniye 
ile üçüncülüğe düştü.
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Ineos takım direktörü Benjamin 
Rasch, “gerçek olan zor etaplarda 
daha iyi olacağız” dedi.

ETAP	14:	CLERMONT-FERRAND	-	
LYON	(194K)
Sunweb takımından Danimarkalı 
Soren Kragh Andersen turun 14. 
etabını çılgınca bir karşılaşmanın 
ardından kazandı.

Andersen “çizgiden sonra 
herkesin hayal ettiği bir şeyi 
başardık” derken çok mutlu 
görünüyordu.

“Hep kazanmayı hayal ediyordum. 
Her geçen gün kendime güvenim 
artıyordu. Bugün bacaklarım çok 
iyiydi. Eğer ben acı hissediyorsam 
herkesin de aynı acıyı hissetiğini 
biliyordum. Ben de limitimin 
sonuna kadar gittim. Kazanmak 
inanılmaz bir duygu.”

14. etap sonunda genel 
klasmanda ilk on sırada bir 
değişiklik olmadı.
 
ETAP	15:	LYON	-	GRAND	
COLOMBİER	(174.5K)
15. etapta Slovenyalı Pogacar ve 
Roglic 1. ve 2. olurlarken Trek - 
Segafredo takımından Richie Porte 
3. oldu. Pogacar 2. kez turdaki 
etap birinciliğini kazandı.

Ineos Grenadiers takım kaptanı 
Egal Bernal genel klasmanda 8:25 
dakikalık zaman farkıyla 13. sıraya 
geriledi.

Tur Lideri Roglic kendileri için 
harika bir gün olduğunu belirtti.

ETAP	16:	LA	TOUR-DU-PİN	-	
VİLLARD-DE-LANS	(164K)
Bora - Hansgrohe takımından 24 
yaşındaki Alman bisikletçi Lennard 
Kämna 16. etabı kazanırken 
Primoz Roglic genel klasmandaki 
birinciliğini sürdürdü.

Turun bitmesine beş etap kala 
Jumbo-Visma’lı genel klasmanda 
birinci durumda olan Roglic’in 
arkasından UAE-Team Emirates 
takımından Tadej Pogacar 40 
saniyeyle 2. ve EF Pro Cycling 
takımından Kolombiyalı Rigoberto 
Uran 1 dakika 35 saniye geriden 3. 
sırada yer alıyorlar. 
Lennard Kämna ilk Fransa Turu 
etabını kazanırken takımı BORA 

- Hansgrohe’nin de bu turda 
kazandığı ilk etap oluyordu.

Sam Bennett, Peter Sagan’nın 
45 puan önünde yeşil mayo 
çekişmesinde liderliğini 
sürdürürken, Beyaz mayo ve 
benekli mayo sahipleri ise Tadej 
Pogacar ve  AG2R La Mondiale 
takımından Benoît Conefroy oldu.

ETAP	17:	GRENOBLE	-	MÉRİBEL-
COL	DE	LA	LOZE	(170K)
Turun kıraliçe etabı sayılan 17. 
etabın kazananı bu kez Astana 
takımından Kolombiyalı Miguel 
Angel Lopez oldu. Lopez, lider 
Roglic’in 1 dakika 26 saniye 
arkasında 3. sıraya oturdu. 

Turun lideri Roglic ise etabı 
Lopez den 15 saniye sonra 
tamamlayabildi. 

Genel klasmanda ikinci sırada 
olan vatandaşı Pogacar’la arasında 
mesafeyi 15 saniye daha açarak 
zaman farkını 57 saniyeye çıkardı.

Roglic yarıştan sonra “son 3-4 
kilometre acımasızdı, bugün 
kazanamadım ama ikinciyle 
aramdaki mesafeyi biraz daha 
açtığım için gerçekten mutluyum” 
dedi.

Süpermen lakabıyla tanınan 
Kolombiyalı Lopez ise yarıştan 
sonra, “şu anda çok mutlu ve 

duyguluyum, bunun için gerçekten 
çok çalıştık, eu inanılmaz zafer 
eşim ve oğlum için, onlardan 
uzakta olmak zor ama bu 
benim mesleğim, hep onları 
düşünüyorum” diye sözlerini 
tamamladı.

ETAP	19:	BOURG-EN-BRESSE	-	
CHAMPAGNOLE	(166.5K)
Sunweb takımı Soren 
Kragh Andersen (Ekibi), 
Champagnole’deki Fransa 
Turu’nda 14 etaptan sonra bir 
başka bir bir Etap galibiyeti daha 
aldı. 

Finişe 16 km kala müthiş bir atak 
çıkaran Andersen, ikinciden 53 
saniye önce çizgiyi geçti.

Roglic ve diğer genel klasmana 
oynayan ana grup, birincinin 7 
dakika 38 saniye arkasından etabı 
mutlu ve emniyetli bir şekilde 
bitirdi.

Yeşil mayo mücadelesinde 
Deceuninck-QuickStep takımından 
İrlandalı Sam Bennett Fransa 
Turu’nda 7 kez yeşil mayoyu 
kazanmış rakibi Peter Sagan’a 
karşı 319-264  puan üstünlüğünü 
korumaktadır.

Yarın geçilecek 36 kilometrelik 
saate karşı etap, turun kazananını 
belirleyecek heyacan dolu bir etap 
olacaktır.
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ETAP	21:	MANTES-LA-JOLIE	-	
PARIS	(122K)
Deceuninck - Quick Step 
takımından Sam Bennett Fransa 
Turu’nun son etabını kazanarak 
yeşil mayonun sahibi olduğunu 
kanıtladı. Bennett, “çok zordu 
ama sonunda kazanmak tüm 
fedakarlıklara değdi” diyerek 
duygularını açıkladı. Yeşil mayoyu 
7 yıl hiç kimseye bırakmayan 
Peter Sagan bu yıl hayal kırıklığına 

ETAP	20:	LURE	-	LA	PLANCHE	
DES	BELLES	FİLLES	(36.2K)
UAE Team Emirates takımından 
21 yaşındakiTadej Pogacar herkesi 
hayrete düşürecek hafızalardan 
silinmeyecek en şok edici şekilde 
sarı mayoyo vatandaşı Primoz 
Roglic’ten 36 kilometrede 1 dakika 
56 saniyelik bir farkla aldı.

Pogacar yarın yapılacak Fransa 
Turu’nun 21. ve son etabında sarı 
mayoyu giyecek ve aynı zamanda 
Fransa Turu’nu kazanan en geç 
bisikletçi olarak tarihe geçecek.

Pogacar bu etabı herkesten 
hızlı geçerek ikinci olan rakibi 
Jumbo Visma Takımı’ndan Tom 
Dumoulin’in 1 dakika 21 saniye 
önünde bitirdi. 
Trek - Segafredo takımından 
Avustralyalı Richie Porte de ilk 
kez Fransa Turu’nda 3. olarak 
podyumda yer alacak.

uğradı.
Pogacar 107. Fransa Turu’nu 
kazanırken sarı mayo, benekli 
mayo (en iyi yokuşcu) ve beyaz 
mayo (en genç yarışcı) olmak 
üzere hepsini topladı. Aynı 
zamanda bu yıl Fransa Turu’nda 
3 etap kazanarak en fazla etap 
kazanan bisikletçı oldu.

Genel klasmanda turun 2.’si 
Jumbo-Visma takımından Primoz 
Roglıc, 3.’sü de Trek - Segafredo 
takımından Avustralyalı Richie 

 YEŞİL MAYO KLASMANI 

CLS İSİM Yaş Takım Puan 

1 BENNETT Sam 29 Deceuninck - Quick Step 380 

2 SAGAN Peter 30 BORA - hansgrohe 284 

3 TRENTIN Matteo 31 CCC Team 260 

4 COQUARD Bryan 28 
B&B Hotels - Vital 
Concept p/b KTM 181 

5 VAN AERT Wout 26 Team Jumbo-Visma 174 

6 EWAN Caleb 26 Lotto Soudal 170 

7 ALAPHILIPPE Julian 28 Deceuninck - Quick Step 150 

8 POGAČAR Tadej 21 UAE-Team Emirates 143 

9 KRAGH ANDERSEN Søren 26 Team Sunweb 138 

10 MØRKØV Michael 35 Deceuninck - Quick Step 138 

11 KRISTOFF Alexander 33 UAE-Team Emirates 118 

12 ROGLIČ Primož 30 Team Jumbo-Visma 115 

13 MEZGEC Luka 32 Mitchelton-Scott 113 

14 HIRSCHI Marc 22 Team Sunweb 106 

15 VAN AVERMAET Greg 35 CCC Team 106 

 

Porte podyumda yer aldılar. 
Pogacar yarıştan sonra, “Bu 
inanılmaz. Fransa Turu’nu 
kazanmak gerçekten çılgınca 
bir duygu. İkinci veya daha 
aşağılarda bile olsaydım burada 
bulunmak çok başka. Şu anda 
zirvenin zirvesindeyim, hislerimi 
kelimelerle tarif edemem” diyerek 
açıklama yaptı. 2020 Fransa Turu, 
bir asırlık mazisindeki en genç 

şampiyonuyla sonuçlandı. 
Turun en güçlü Takımı Jumbo-
Visma ve liderleri Primoz 
Roglic, 20. Etaba kadar hiç hata 
yapmadan tura egemendiler. 
Fakat 21 yaşındaki genç Tadej 
Pogacar kendisine yardım 
edebilecek kuvvetli bir takımı 
bile olmadan turu hemen hiç 
hatasız bitirdi ve bisiklet sporunda 
bilinen tüm ezberleri bozarak 
herkesi şaşkınlık içinde bırakarak 
kazandı.b

 BENEKLİ MAYO KLASMANI 

CLS İSİM YAŞ TAKIM PUAN 

1 POGAČAR Tadej 21 UAE-Team Emirates 82 

2 CARAPAZ Richard 27 INEOS Grenadiers 74 

3 ROGLIČ Primož 30 Team Jumbo-Visma 67 

4 HIRSCHI Marc 22 Team Sunweb 62 

5 LÓPEZ Miguel Ángel 26 Astana Pro Team 51 

6 COSNEFROY Benoît 24 AG2R La Mondiale 36 

7 ROLLAND Pierre 33 B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 36 

8 PORTE Richie 35 Trek - Segafredo 36 

9 PETERS Nans 26 AG2R La Mondiale 32 

10 KÄMNA Lennard 24 BORA - hansgrohe 27 

11 MAS Enric 25 Movistar Team 26 

12 KUSS Sepp 26 Team Jumbo-Visma 26 

13 KWIATKOWSKI Michał 30 INEOS Grenadiers 26 

14 HERRADA Jesús 30 Cofidis, Solutions Crédits 25 

15 ALAPHILIPPE Julian 28 Deceuninck - Quick Step 25 

 

 FRANSA TUR 2020 SARI MAYO KLASMANI İLK 15 

Cls İSİM Yaş Takım Zaman 

1 POGAČAR Tadej 21 UAE-Team Emirates 87:20:05 

2 ROGLIČ Primož 30 Team Jumbo-Visma 0:59 

3 PORTE Richie 35 Trek - Segafredo 3:30 

4 LANDA Mikel 30 Bahrain - McLaren 5:58 

5 MAS Enric 25 Movistar Team 6:07 

6 LÓPEZ Miguel Ángel 26 Astana Pro Team 6:47 

7 DUMOULIN Tom 29 Team Jumbo-Visma 7:48 

8 URÁN Rigoberto 33 EF Pro Cycling 8:02 

9 YATES Adam 28 Mitchelton-Scott 9:25 

10 CARUSO Damiano 32 Bahrain - McLaren 14:03 

11 MARTIN Guillaume 27 Cofidis, Solutions Crédits 16:58 

12 VALVERDE Alejandro 40 Movistar Team 17:41 

13 CARAPAZ Richard 27 INEOS Grenadiers 25:53:00 

14 BARGUIL Warren 28 Team Arkéa Samsic 31:04:00 

15 KUSS Sepp 26 Team Jumbo-Visma 42:20:00 

 

 BEYAZ MAYO KLASMANI 

CLS İSİM YAŞ TAKIM ZAMAN 

1 POGAČAR Tadej 21 UAE-Team Emirates 87:20:05 

2 MAS Enric 25 Movistar Team 6:07 

3 MADOUAS Valentin 24 Groupama - FDJ 1:42:43 

4 MARTÍNEZ Daniel Felipe 24 EF Pro Cycling 1:55:12 

5 KÄMNA Lennard 24 BORA - hansgrohe 2:15:39 

6 TEJADA Harold 23 Astana Pro Team 2:37:02 

7 EG Niklas 25 Trek - Segafredo 2:50:04 

8 HIRSCHI Marc 22 Team Sunweb 2:54:34 

9 POWLESS Neilson 24 EF Pro Cycling 3:03:09 

10 SIVAKOV Pavel 23 INEOS Grenadiers 4:15:38 

11 PEDERSEN Casper 24 Team Sunweb 4:24:13 

12 BARTHE Cyril 24 B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM 4:27:07 

13 NIEUWENHUIS Joris 24 Team Sunweb 4:38:50 

14 SWIFT Connor 24 Team Arkéa Samsic 4:41:59 

15 CAVAGNA Rémi 25 Deceuninck - Quick Step 4:58:46 

 



µ Rob WINGATE
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Merhabalar, ben 
Ali Gülcan. 
Yaklaşık 15 yıldır 
bisiklet sporunun 

içerisindeyim. Uzun yıllar milli 
takımda hizmet verdim. Birçok 
ulusal ve uluslararası yarışta görev 
aldım. Şu anda da İstanbul’da AG 
Training isimli bir oluşumla kişiye 
özel antrenman programı ve grup 
antrenmanları düzenlemekteyiz. 
Bugün çok güzel ve keyifli bir 
sürüş yaptık. Sizler de İzmir’den 
geldiniz bizim için. Çok teşekkür 
ederiz. Umarım beğendiniz 
buraları.

n Harika! Özellikle Belgrad 
Ormanı’na hayran kaldık. Umarız 
bir daha bu sürüşü yaparız. AG 
Training nasıl gidiyor? Kişiler size 
nasıl ulaşıyor? Beklentileri ne 
oluyor? 
Genelde sosyal medya aracılığı 
ile ulaşılıyor. Ya da çalıştırdığım 
insanlar aracılığı ile, arkadaş 
çevresiyle ya da yolda bizi görüp 
ulaşanlar oluyor. 

Herkesin hedefi ve amacı bisiklet 
sporunda farklı. Kimisi keyif almak 
için, kimisi performans odaklı, 
kimisi de milli takıma girmek için, 

7

YAŞAM

ALİ 
GÜLCAN

bir şekilde düzenli bir antrenman 
programına ihtiyacı duyuyor. Bizim 
de zamanında antrenörümüz 
olmasaydı biz de bu noktaya 
gelemezdik. Mutlaka profesyonel 
anlamda destek almak önemli, 
işi iyi bilenler tarafından. Bizler 
de tecrübelerimizi insanlara 
aktarıyoruz.

n Kime göre, nasıl bir antrenman 
programı belirliyorsunuz?
Grup antrenmanı diyoruz ama bu 
grup antrenmanlarında kişiye özel 
tasarlanan programlar bulunuyor. 
Öncelikle belirli bir nabız aralığını 

temel alıyoruz. Yeni başlayan 
kişilerde genelde antrenmanlarda 
en az üç ay gelişimini gözeterek, 
ilerleyerek geliştirebiliyoruz. İlk üç 
ay genelde düşük nabızlı temel 
antrenman yaptırıyoruz. İlerleyen 
safhalarda daha farklı çalışmalar, 
eksik mi, neye hazırlanacak, nasıl 
bir program ve yol izleyeceğiz, 
bunu birlikte oturup, haftanın kaç 
günü antrenman yapacaklarını 
belirledikten sonra sistematik 
olarak haftalık programını 
yazıyoruz. Her antrenman sonrası 
analizlerini yapıyoruz. Bu şekilde 
ilerleyen bir sistemimiz var.

Mustafa Kemal KARA2
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n Yakın zamanda bir Kıbrıs 
seyahatiniz oldu. AG Training’i 
farklı yerlerde de göreceğiz gibi 
görünüyor. 
Evet. Farklı şehirlerde de, farklı 
ülkelerde de benim öğrencilerim 
vardı. Sayımız arttıkça grup 
antrenmanlarına yönelik de 
talepler gelmeye başladı. 
İstanbul’da hem Avrupa yakasında 
hem Anadolu yakasında haftada 
6-7 antrenmanımız mevcut. 
Kıbrıs’ta da böyle bir yapılaşmaya 

gittik. Orada İsmet hocamız var. 
Antrenmanlarımıza Pazartesi 
itibariyle başlıyoruz. Farklı 
şehirlerde de tabii ki talep olduğu 
müddetçe bunları değerlendirip 
destek ve hizmet vermeye hazırız.. 

n İlk kez bisiklet sporuna gönül 
veren bir arkadaş nelere dikkat 
etmeli? Nasıl beslenmeli? 
Beslenme bence spora özgü 
değil bir yaşam tarzı olmalı. 
Mutlaka şekerli yiyeceklerden, 

yağlı kızarmış, hazır paketlenmiş 
ürünlerden uzak durmak 
gerektiğini düşünüyorum. Yüksek 
karbonhidrat alımında da keza 
aynı şekilde. Asitli içecekler de 
sağlık açısından zararlı. Temiz 
beslenmek gerekiyor. 

Kalori alımıyla, harcadığı kalori 
ile verdiği kalori arasında 
kilo vermek istiyorsa bir açık 
yaratması gerekiyor. Ama kilosunu 
korumak istiyorsa, aynı şekilde 

bir hesaplamaya gidebilirler. 
Ya da bilen birileriyle görüşüp 
danışabilirler. Biz yeni başlayan 
sporcularımıza genelde beslenme 
ile ilgili bilgi veriyoruz. Ama 
profesyonel anlamda hizmet 
almak isteyenler için de bizim 
Miray hocamız var, AG Training’de 
diyetisyenimiz, o ilgileniyor. 

AG Training’de bir sporcu 
başlamak istediğinde öncelikle 
ben ona bir form gönderiyorum 
ve formu doldurmasını 
istiyorum. Oradaki bilgiler 
ışığında, antrenmana hazır mı, 
sağlık anlamında herhangi bir 
dezavantajı var mı, ameliyat 
olmuş mu, geçmiş hikayesine 
bakarak hem performansını hem 
yönlendirmesini yapmış oluyoruz. 

Planlama açısından bunlar kritik 
noktalar. Geçmiş sakatlığının olup 
olmaması, ya da devam eden 
bir sakatlığının olup olmaması 
bilgisi bu açıdan çok değer 
taşıyor. Kan değerleri ile alakalı 
da bir tahlil istiyoruz. Son üç ay 
içinde yapıldıysa onlar yeterli 
oluyor. Kan değerleri ile ilgili 
eksiklikleri varsa, vitamin, mineral 
bakımından doktorumuz Özlem 
hoca ile değerlendirip antrenman 
programını şekillendirmeye 
başlıyoruz. 

Tabii ki hemen grup 
antrenmanlarına almıyoruz. Çünkü 
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grup antrenmanlarında çok farklı 
dinamikler var ve bireyin teknik 
anlamda yeterli olması gerekiyor. 
Kişi belki de hiç kilitli ayakkabı 
kullanmamış, belki de uzun yıllar 
sonrasında ilk defa antrenmana 
başlayacak oluyor. 

Öncelikle trafiğe kapalı alanda 
teknik anlamda, frenleme, kilitli 
ayakkabıya geçiliyorsa kilitli 
ayakkabı kullanımı, viraj dönme, 
dengede kalma gibi şeylerde 
yeterliliğini sağladıktan sonra 
birebir antrenmanlarla başlıyoruz. 

Performansı belirli bir 
seviyeye geldikten sonra grup 
antrenmanlarına dahil ediyoruz. 
Böylelikle nabız aralıkları da çok 
yüksek çıkmıyor. Bizim yapmak 
istediğimiz şey burada yüksek 
nabız aralığı yerine düşük nabız 

aralığında kişinin gelişimini 
sağlamak. Buna olanak sunmak. 
Antrenmanları da genellikle eşiğin 
altında %70 civarında tutuyoruz. 
Aşırı derecekte yüksek nabızlı 
antrenmanlar aslında performanta 
gelişim yerine sağlığı da etkileyen, 
zarar veren bir yapıya sahip. O 
yüzden aerobik bir spor bisiklet 
sporu. Mümkün olduğunca düşük 
nabızlı antrenmanlarla hem yağ 
yakımı sağlıyoruz hem de kas 
gelişimi, kardiyovasküler gelişimi 
adapte ediyoruz.

n Bu işleri tek başına yapmak 
biraz zor, ekip işi. Ekip kaç kişiden 
oluşuyor?
Ekipte şu anda Anadolu yakasında 
Murat hocamız, Avrupa yakasında 
Furkan ve Talha hocalarımız, 
diyetisyenimiz var. Kıbrıs’ta bir 
seminer düzenleyeceğiz. Orada 
da bilgilerimizi tecrübelerimizi 
insanlara aktarmaya gidiyoruz. 
Ekip halinde olduğumuz 
müddetçe tabii ki daha koordineli, 
farklı farklı şekillerde aynı anda 
başlayan antrenmanlarımız oluyor 
ve gün geçtikçe bir “kommunity” 
şeklinde büyüyoruz.

n Türkiye’de bisikleti nerede 
görüyorsunuz?
Olması gereken yerde değil 
tabii ki, maalesef. Ancak bizlerin 
önderliği ile bir şeyler olacaktır. 
Türkiye her konuda olduğu gibi 
bisiklet kültürü konusunda da 
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gelişmekte olan bir ülke. Zamanla 
ilgi artacak, devletin yaklaşımı 
değişecek. Bizlerin de bakış 
açısını, yaşam tarzını artık biraz 
daha oturttuktan sonra tabii ki 
gelişime uğrayacaktır. Ben olumlu 
görüyorum. 

n Birçok sporcunuz var. Birden 
fazla özel olarak ilgilendiğiniz 
sporcunuz var mıdır?
Hepsi benim için özeldir tabii ki. 
Ama farklı ilgi bekleyen ya da farklı 
noktada uzmanlık göstermem 
gereken sporcularım da mevcut. 
Ironman’e hazırlanan var. Milli 
takıma girmek isteyen var. Farklı 
müsabakalara katılmak isteyenler 
var. Yurtdışı granfondolarında 
yarışmak isteyenler var. O noktada 
da elimden geldiğince destek 
veriyorum. 

Pandemi süreci dolayısıyla yarışlar 
ertelendi ya da iptal edildi. Bir 
belirsizlik var önümüzde. Ama 
dünyada ve Türkiye’de yavaş yavaş 
yarışlar yapılmaya başlanıyor. 
Şimdi tekrar planımızı güncelleyip 
asılmaya başladık.

Tabii ki planladığımız gibi 
ilerlemede pandemi araya girdiği 
için antrenmanlarımızı bir nebze 
olsun düşürmüştuk ama sporcular 
hala formda. Kısa zamanda 
performanslarına ulaşıp yarışlara 
girebilecek seviyeye gelmeleri için 
çabalıyoruz. 

n 2021 yılında hedefleriniz nedir?
Benim hedeflerim birazcık değişti. 
Geçtiğimiz seneye kadar ben 
de yarışıyordum. En azından 
granfondolara katılıyordum. 
Belçika’dan döndükten sonra 
her ne kadar sporcularımızla 
sürmek keyif verse de ben 
antrenmanlarıma pek vakit 
ayıramaz oldum. Bu noktada da 
“ben artık yarışmayayım” dedim 
ve daha çok öğrencilerimle 
ilgileniyorum. İşin dışarıda birebir 
sürüşü olduğu kadar geri planda 
da bilgisayar başında analiz 
çalışmaları var. Haftalık analızler 
var. Bunlar çok zamanımı alıyor. 

Şu anda bir büyüme 
aşamasındayız. Zaten farklı 
şehirlerde de oluşumumuzu 
başlattık. Bu noktada biraz daha 
böyle gidecek gibi görünüyor. 
Ümit ediyorum ki ben de fırsat 
bulup granfondo yarışlarına da 
olsa katılabilirim. 

nSon olarak bize neler söylemek 
istersiniz?
İzmir’den geldiniz. Bugün çok 
keyifli bir sürüş yaptık. Çok 
teşekkürler. Ayağınıza sağlık. 
Pelotonist grubu ile birlikte 
bugün yaklaşık 30 kişi vardık 
sanırım. Umarım siz de buraları 
beğenmişsinizdir. Her zaman 
bekleriz. Biz de muhakkak bir gün 
İzmir’de birlikte sürüş yapacağız. 
İzmir’e de çok çok selamlar.b

https://www.youtube.com/watch?v=W9csyZuBv-Y&feature=youtu.be


µ Yücel ÇAKIROĞLU
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İncelememizde gördüğünüz Orca 
M20iLTD modelinde OMX örümlü 
bir kadro yer alıyor.

Öncelikle donanım ile başlayalım. 
Bisiklette Shimano Ultegra Di2 
hidrolik set kullanılmış. 53-39 
oranında aynakol 11-28 kaset ile 
eşleştirilmiş. Bir miktar radikal 
oranlara sahip aynakol yokuşlarda 
iyi bir kondisyon istiyor. Hidrolik 
disk frene sahip bisiklet yavaşlama 
konusunda Shimano kalitesini 
konuşturuyor. Ice tech rotor ve 
balatalar titreşimsiz ve sessiz bir 
frenleme sağlıyor. Jant seti Mavic 
Aksium Disc, Vittoria Rubino 28c 
lastikler ile konforlu bir sürüşü 
garantiliyor. 

Gidon, gidon boynu ve sele borusu 
gibi donanımlar markaya özel 
parçalardan toplanmış. Modern 
yol bisikletlerinde görmeye 
alıştığımız gizli kablo sistemi 

Ekim sayımızda uzun 
zamandır merak ettiğimiz 
bir İspanyol güzeli ile 
birlikteyiz. Orbea Orca 

M20iLTD incelememize hoş 
geldiniz. Orbea markasının 
kuruluşunun 1860 yılına 
dayandığını biliyor muydunuz? 
Fabrika kurulduğunda ilk 
zamanlarda silah üretiyor olsa da 
1. Dünya Savaşı sonrasında 1930 
yılıyla birlikte bisiklet üretmeye 
başlamışlar. O zamandan beri 
bisikletleri ile göz dolduran 
Orbea özellikle son yıllarda 
ülkemizde de oldukça sağlam 
bir yere sahip oldu. Özellikle 
sporculara verdiği destekler ile 
dikkat çeken Orbea’nın en önemli 
modellerinden birisi Orca’dır. 
Orbea’nın kullandığı karbon fiber 
örümleri OMR ve OMX olarak ikiye 
ayrılıyor. OMR normal modellerde 
kullanılırken daha rijit ve hafif olan 
OMX üst serilerde tercih ediliyor. 

Orca M20iLTD’de de yer alıyor. 
Kollardan yola çıkan kablolar 
gidonun içinden geçip gidon 
boynuna giriyor. Kadronun içinden 
yoluna devam eden vites ve 
hidrolik kabloları kadrodan tam 
gidecekleri yerlerde çıkıyor. 

Donanımdan bu kadar 
bahsettikten sonra muazzam OMX 
kadroyu anlatmaya başlayabiliriz. 
Kadro ağırlığı fabrika verilerine 
göre yaklaşık 830 gram.
Genel kullanıma göre tasarlanmış 
ve yeni tip arka üçgen ile aero 
özelliklere de göz kırpıyor. Sıkı 
örüm karbon fiber elyafları 
sayesinde oldukça rijit bir yapıya 
sahip. Maşada da OMX örümü 
kullanılmış, bu sayede rijit yapı ön 
tarafta da devam ediyor. 

Tırmanışlarda kendini özellikle 
gösteren bisiklet hızlı sürüşlerde 
53 aynanın da desteğiyle adeta 

7
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rüzgar gibi gidiyor. Maşanın aykırı 
dış bükey yapısı hava akışına 
katkıda bulunuyor. Disk fren 
sisteminin olmazsa olmazı sokma 
miller bu bisiklette de yer alıyor. 
Mandala sahip olmayan milleri 
sökmek için yanınızda alyan çakısı 
taşımak zorundasınız. Bu yüzden 
lastiğiniz patlarsa hazırlıksız 
yakalanabilirsiniz, haberiniz olsun. 
Vites sistemi sorunsuz bir şekilde 
görevini yerine getiriyor. 

Di2 sistemin bağlantı arayüzü 
alt borunun üst tarafında yer 
alıyor. Buradan şarj işlemini 
yerine getirebiliyor ve uyarıları 
görebiliyorsunuz. D yapıdaki sele 
borusu bir miktar esnemeye izin 
verse de kadronun rijit yapısı 
sürüşte kendini gösteriyor. Ancak 
bu performanstaki bir bisiklette 
şehir turu yapmak çok beklenen 
bir özellik olmadığı için göz ardı 
edilebilir durumda. 

Bisiklet boya konusunda dergi 
renklerimize sahip olduğu için 
ayrıca gönlümüzü fethetti. Ancak 
siz bisikleti alırken MyO sistemi 

ile dilediğiniz rengi seçebilirsiniz. 
Aynı şekilde donanımda 
da istediğiniz değişiklikleri 
yapabilmeniz Orbea’ya özgü 
özellikler. Son olarak kadroda 
diğer markalardan alıştığımız 
“Made in P.R.C” gibi bir ibare 
yerine tam tersine “Made in 
Spain” etiketi yer alıyor.

Son söz olarak eğer performansa 
önem veriyor, ömürlük iyi bir 
yol bisikleti istiyorsanız Orbea 
M20iLTD modeline bir göz 
atın diyoruz. Liste fiyatı 6.000 
€ olan bisiketi özelleştirerek 
fiyatını değiştirme şansına da 
sahipsiniz.b  

ORBEA OCRA M20iLTD
KADRO Orbea Orca carbon OMX Disc, monocoque 

construction, HS 1,5”, BB 386mm, powermeter 
compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread 
M12x2 P1, Speed release compatible dropout, 
internal cable routing, EC/DC compatible

MAŞA Orbea Orca OMX ICR fork 2020, full carbon, 
1-1/8” - 1,5” tappered head tube compatible, 
Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed 
release compatible dropout.

AYNAKOL Shimano Ultegra R8000 39x53t

FURŞ TAKIMI Acros Alloy 1-1/2” Internal Cable Routing

GİDON OC2 Road Carbon, reach 80mm, drop 125mm

GİDON BOYNU Orbea ICR -8º

VİTES KOLLARI Shimano ST-8070

FRENLER Shimano R8070 Hydraulic Disc

KASET Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed

ARKA AKTARICI Shimano Ultegra Di2 R8050 SS

ÖN AKTARICI Shimano Ultegra Di2 R8050

JANT SETİ Mavic Aksium Disc

LASTİKLER Vittoria Rubino G2.0 TLR 700x28c

SELE BORUSU Orbea Orca OMX SB0-25mm

SELE Selle	Italia	SLR	Boost	SuperFlow	L	Manganese	
Rail
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girişinde  

sadece bir kafe 

olmanın dışında  

bir konsept 

oluşturmaya 

çalışan bisiklet 

dostu bir mekana 

konuk oluyoruz bu 

ay. Yaptıkları ve 

yapacakları ile
 fark 

yaratacak BroBike.

Konum: Alaybey

Yer: BroBike Coffee
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mekanların da bu yaklaşımı 
sorgulamaya itmesi bizim çok 
hoşumuza gidiyor. Çünkü ne 
yazık ki bisikleti kabul etmeyen 
mekanlar mevcut. Bu durum 
ayrı bir konu. Gelelim biz bu 
ayki kafemize. Aslında sadece 
bir kafe değil, sadece bir servis 
noktası da değil, daha geniş 
kapsamlı ve farklı ihtiyaçlarınızı 

da karşılayabileceğiniz bir uğrak 
noktası. Tabi ne yazık ki pandemi 
sürecinden dolayı bu kısımları 
henüz faal değil. Soyunma odası, 
duş imkanı, kendi bisikletini 
temizlemek veya parça montajını 
yapabilmek gibi ihtiyaçlara da 
cevap vermeyi amaçlıyorlar. 
Buradaki çıkış noktası ben 
yapabiliyorsam neden bu hizmeti 
müşterilerime de sağlamayayım. 
Bunun altında Onur Bey’in aslında 
müşterilerine, bir müşteriden 
daha çok dostça bir yaklaşımın 
olması yatıyor.

BroBike, 2020 Ocak ayının 
başlarında kurulmuş. 
Karşıyaka’da, Alaybey girişinde 
oldukça güzel bir konumda kendi 
konseptlerine uygun bir dükkan 
bulunca içinde kafe de olabilecek, 
çok amaçlı projeyi hayata 
geçirmişler. Ancak hayatımızı 
oldukça etkileyen pandemi süreci 
daha önce açılış yapmalarına 
engel olmuş. Bu süreci, 
mekanın tadilatı ile uğraşarak 
aslında kendileri adına verimli 
geçirmişler diyebiliriz. BroBike, 
gelen bisikletlinin, bisikletini 
park edebileceği veya bisikletinin 
tamiri ve bakımı yapılırken oturup 
kahvesini yudumlayabileceği 
geniş ve de keyifli bir mekan. 
Bisiklet, yedek parça ya da 
aksesuar satışı da mevcut. Bisiklet 
ile ilgili mini bir alışveriş merkezi 
gibi diyebiliriz. 

Bisiklet konusunda 
talebin artmasıyla 
birlikte artık yeni 
ihtiyaçlar da boy 

göstermeye başladı. Bu köşemizin 
ana fikri olan “Bisiklet Dostu 
Mekanlar” yaklaşımına uygun 
yerler hali ile bisikletseverler 
tarafından daha çok ilgi görmeye 
başladı. Bu noktada diğer 
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BroBike, 

2020 Ocak ayında, 

Karşıyaka’da, 

Alaybey girişinde 

oldukça güzel bir 

konumda kurulmuş. 

yaratmak gerçekleştirmeyi 
düşündükleri projelerden. 
Bisiklet antremanı yapan kişilere 
de ulaşmak. Bunun için de bir 
bilgi panosu üzerinde, haftalık 
program şeklinde bir takvim 
oluşturmak. Mekan içerisinde 
bulunması gereken kişi sayısı 
gibi bir sınır var iken, kafe tarafını 
faaliyete geçirememişler. Bunun 
için pandemi sürecinin atlatılması 
bekleniyor. Tabi bu sürecin ne 

Böyle bir ortam bulunca burada 
vakit geçirmek epey keyifli oluyor. 
Ancak yine pandemi şartlarından 
dolayı kafe standartlarını henüz 
yürürlüğe koyamamışlar. Aslında 
kahve makinası, espresso 
makinası, soğuk içecekler, sporcu 
içecekleri gibi malzemeler ile 
altyapısını hazırlamışlar. Aynı 
şekilde workshoplar düzenlemek, 
antreman eğitimleri vermek ve 
bisiklet yarışlarını izleme imkanı 



48  •  bikepedia  •  EKİM ‘20

zaman sonlanacağı ise belirsiz. 

BikePedia ekibi olarak “askıda 
ekmek”, “askıda kahve” 
mantığından yola çıkarak, bisiklet 
ile ilgili ikinci el malzemelerin 
paylaşımının yapılabileceği bir 
köşe tavsiyesinde bulunduk. 
Tamamen ticari amacı olmayan, 
ihtiyacı olan kişinin, alıp 
kullanmasına dayanacak bir 
sistem. Bu fikir çok beğenildi 
ve önümüzdeki haftalarda 
uygulandığını göreceğizdir. 

Umarız ki ülkemizin ve tüm 
dünyanın etkilendiği bu pandemi 
süreci bir an önce sona erer 
ve Onur bey ve BroBike’ın 
düşünmüş olduğu projeler hayata 

geçirilmiş olur. Bize vakit ayırdığı 
için 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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7

İNCELEME Serin ÜÇER2

BİSAN MTX7050

B
isan incelemelerimizde 
bugüne kadar çok geniş 
bir yelpazede türlü türlü 
bisiklet gördünüz. Bu 

sefer bütçe dostu giriş seviyesi 
dağ bisikleti Bisan MTX 7050’yi 
inceliyoruz. 

Normalde orta ve üst segment 
ağırlıklı incelemeler yapsak da bu 
sefer giriş seviyesi bir bisiklet ile 
karşınızdayız. Bisan MTX 7050 
aslında çok ilginç bir bisiklet. 
Bunun sebebi 26”, 27.5” ve 29” 
tekerleğe sahip modellerini 1150TL 
ile 1450TL aralığında satın alabiliyor 
olmanız. Bisiklet temel olarak 
Shimano’nun giriş seviyesi vites 
sistemini kullanıyor. Kadro 6061 

alaşımı alüminyumdan üretilmiş. 
MOZO marka ön amortisör, 3x7 vites 
sistemi ile temel işlevleri yerine 
getiriyor. Donanımın kalanına uygun 
olarak bisiklette V-Fren kullanılmış 
durumda. Mitas marka lastikler 
ile tamamlanan bisiklet gerçekten 
fiyat performans canavarı olarak 
nitelendirilebilir. Üretim kalitesi 
olarak beklentileri karşılayan Bisan 
MTX 7050 boya kalitesi olarak da 
kullanıcısını üzmüyor. 
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Aslına bakarsanız bu fiyatlarda 
ve yaygın bir servis ağı bulunan 
bir bisiklet bulmak gerçekten 
zor bir hal aldı. Düşük fiyatlı bir 
bisiklet alırken dikkat etmeniz 
gereken en büyük özellik olan 
markanın servis ağı bu noktada 
gerçekten büyük önem arz ediyor. 
Bisan bu konuda yeterli imkana 
sahip bir marka. Bu sayede satın 
alacağınız bisiklet ile ilgili herhangi 
bir sorun yaşayacak olursanız 
rahatlıkla çözüm bulabileceksiniz. 
Shimano’dan parçalar ile sorun 
yaşama ihtimaliniz ne kadar düşük 
olsa da bu imkanın bir kenarda saklı 
olması büyük bir koz. Vites geçişleri 
ve sürüşte tatminkar olan Bisan 
MTX 7050 özellikle hafta sonları 
çıkıp biraz gezeyim, şehir içindeki 
işlerimi halledeyim diyen kullanıcı 
kitlesine doğrudan hitap ediyor. 
Ancak arazide teknik sürüş yapayım, 

uzun turlara çıkayım diyorsanız 
daha üst donanıma sahip bir bisiklet 
bakmanızda fayda var. b

BİSAN MTX7050
MAŞA MOZO

JANT Alloy, Çift Katlı/Double Wall

LASTİK Mitas (26x2.10) (27.5x2.10) (29x2.10)

FREN SİSTEMİ V-Fren/V-Brake, Çelik/Steel

RUBLE Sunrun, Index (7S) (14-28 T)

ZİNCİR KMC

ARKA AKTARICI Shimano, Tourney RD-TY300

ÖN AKTARICI Shimano, Tourney FD-TY300

AYNAKOL Çelik/Steel (42-34-24 T) (170 mm.)

PEDAL Feimin

GİDON Çelik/Steel

GİDON BOĞAZI Çelik/Steel

FREN&VİTES Sunrun	(3x7)

http://www.bisikletavm.com
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Merhaba sevgili 
Bikepedia okurları, 
Londra’dan sevgiler 
saygılar

Bisikletsizliğin ne demek 
olduğunu ne kadar anlatsam 
az 20” jant bisikletle geçen 
bir ömür, nasıl alışmışız hem 
arkadaş hemde yoldaş. Yolda düz 
yürümek bile zor. Burada bisiklet 
sürmek eğlenceli olurdu en yakın 
zamanda bisikletime kavuşmak 
dileğiyle diyorum. Vee...

Bisikletsiz bisikletçi olur mu 
sakın demeyin, kas hafızası diye 
bir şey var. Bir sporcu fiziksel 

ve mental olarak tam olmalıdır. 
Fiziksel olarak olmasa da 
motor öğrenmeyle kazandığım 
hareketlerimi düşünerek 
de zihnimde tutabiliyorum. 
Nihayetinde sıra dışı sporlar 
kafada başlar.

20” jant BMX’in peşine düştüm ve 
birçok kez ufkumu açma imkanım 
oldu. Bisiklet benim için bir araç 
ve aynı zamanda kendimi ifade 
etme biçimi. Küçükken yaramaz 
bir çocuktum. Ama enerjimi 
doğru yönde kullanamasaydım 
çok farklı yerlerde olabilirdim. 
Bizim ülkemizde bisiklete binme 
yaşıyla ilgili yanlış bir bilgi var. 11 

7

BMX PEŞİNDE 
BİR ÖMÜR

yaş çok geç demek bana düşmez 
ama geçen Eylül yazımda denge 
bisikleti ve BMX’in öneminden 
bahsetmiştim.

Bir freestyle bisikletçisinin normal 
düşünmediğini anormal olduğunu 
size kanıtlayabilirim. Gerekirse 
hayatını ortaya koyabilir. BMX 
üzerindeyken de, BMX’i tercih 
ederek de bu riski göze almışlardır 
zaten. O yüzden bana kalırsa bir 
freestyle sporcusu her zaman 

hayatıyla kumar oynar. İşte bu 
çocukların streslerini atabilecekleri 
rekreasyonel alanlar kurulması ve 
rehabilite edilmeleri yine bir ülke 
sorunu olacak ama öyle. Kim bilir 
içlerinden dünya çapında iyileri 
bile çıkacak. İşte o deli çocuğa 
ihtiyacımız var.

Türkiye’nin her şehrinde skatepark 
inşaatlarında çalıştım. O çocuklara 
zemin hazırlamak benim için 
her zaman ayrı bir haz olmuştur. 

YAŞAM Murat ÖZDEMİR2
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Skatepark yapıldığını öğrenen 
gençlerin sabahın köründe gelip 
bize yardım etmeleri, o parlayan 
gözleri, bitmeyen parkları test 
etme çabaları, kenarda köşede 
bali çekip, kötü şeyler içen 
çocukların sonradan sporcu 
olduğuna da şahit oldu bu 
gözler. O yüzden o deli çocuklara 
ihtiyacımız var.

Hali vakti yerinde olanların 
bu sporu yapamadığını 

dünya geneline de bakarak 
söyleyebilirim. Bu sadece benim 
kişisel düşüncem. Hayatını 
Kazanmak, ülkeni temsil etmek, 
aileni gururlandırmak, kendini 
ifade etmek... 

Bunlar güzel şeyler ama desteğe 
ihtiyacımız var. Kulüplerin ve 
federasyonun bizleri seçim 
malzemesi olarak görmesinden 
kurtulabilirsek, kim bilir belki de 
bu deli çocuklar ulaşamadığınız 
başarılara imza atabilirler.b

Bir freestyle 
bisikletçisinin 

normal 
düşünmediğini 

anormal olduğunu 
size kanıtlayabilirim. 

Gerekirse hayatını 
ortaya koyabilir.  

BMX’i tercih 
ederek de 

bu riski göze 
almışlardır zaten.

http://www.peugeotbisiklet.com
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Yeterli ve dengeli 
beslenmenin yanında 
bazı besinler kana hızlı 
karışabilme özelliği ile 

kişiye daha çabuk enerji verdiği için 
daha çok tercih edilebilmektedir.

Kana daha hızlı karışabilen besinlerin 
glisemik indeks değerleri yüksekken 
daha yavaş karışanların bu değeri 
daha düşüktür. Normalde sağlıklı 
beslenme programı çerçevesinde 
glisemik indeksi düşük yani kana daha 
yavaş karışan karbonhidrat kaynağı 
besinleri tercih etmek gerekirken 
sürüş sırasında kana hızlı karışan 
besinleri tercih etmek gerekmektedir.

Glisemik indeks, 50 gram 
karbonhidrat içeren bir besin ile 
referans alınan besinin kan şekerini 
yükseltme oranlarının birbirine 
kıyaslanmasıdır. Buna göre tüm 
karbonhidrat içeren besinler 1 ile 100 

arasında bir değer alırlar. Referans 
besin olarak kabul edilen glikozun 
glisemik indeksi ise 100 olarak 
kabul edilir. Örneğin referans besin 
olan glikozun glisemik indeksi 100 
ise 50 gram karbonhidrat içeren 
muzun glisemik indeksi 62’dir. Yavaş 
bir şekilde emilen ve kan şekerine 
dönüşen karbonhidratlar düşük 
glisemik indeks değerine sahiptir. 
Bu karbonhidralar daha uzun süre 
doygunluk sağlarlar. Glisemik indeks 
değeri 70 ve üzerinde olanlar yüksek, 
56-69 arasında olanlar orta ve 55’in 
altında olanlar düşük glisemik indeksli 
besinlerdir. 

Besinlerin glisemik indeks değerleri:

Fırınlanmış patates 128
Bal 126
Patates püresi 100
Buğday ekmeği 100
Havuç 92

Kepek ekmeği 89
Muz 84
Patates salatası 80
Pirinç 79
Karpuz 72
Portakal suyu 67
Kuru fasulye 66
Bulgur 65
Portakal 59
Elma 53
Yoğurt 52
Nohut 49
Süt 46
Barbunya fasulye 45
Kırmızı mercimek 37
Soya fasulye 20

Lif miktarı kana karışmayı geciktirir! 

Besinlerin lif içeriği arttıkça sindirimi 
gecikir midenin boşalma hızı ve kan 
şekerini yükseltme özelliği azalır. 

Bu nedenle enerjiyi daha çabuk 
yükseltmek istiyorsanız bulgur, kuru 
fasulye gibi lif oranı daha yüksek 
besinler yerine buğday ekmeği, 
pirinç, bal gibi lifi düşük besinleri 
tercih etmelisiniz.

Glisemik indeksi etkileyen faktörler

Karbonhidratların türü, besinlerin 
pişirilme şekli, besinin lif ve tuz oranı, 
sıvı veya katı olması, olgunlaşma 
miktarı, pişirilme şekilleri, o öğünde 
tüketilen protein ve yağ miktarı 
glisemik indeksi etkiler. 

Daha olgunlaşmamış meyvelerin 
glisemik indeks ve glisemik yükleri 
daha düşüktür. Kuru meyvelerin 
ise glisemik indeksi daha yüksektir. 
Özellikle kuru üzüm sürüş sırasında 
tercih edilebilcek en iyi enerji 

SAĞLIK Deniz ZÜNBÜLCAN
Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı
2

KANA HIZLI KARIŞAN 
ENERJİ KAYNAKLARI

7
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kaynaklarındandır. Besinlerin katı 
formu, püre haline gelmiş formuna 
göre daha düşük glisemik indeks ve 
glisemik yüke sahiptir.

Aynı zamanda besinlerin kana daha 
hızlı karışmasını sağlamak istiyorsanız 
öğününüzün içeriği protein ve yağdan 
fakir olmalıdır.

Karbonhidrat içerikli besinlerin sıvı 
formları her zaman katı formlarına 
göre daha hızlı kana karışır. Çünkü sıvı 
formlarının lif içeriği daha düşüktür ve 
glisemik indeksileri de daha yüksektir. 
Örneğin daha hızlı enerji sağlamak 
istiyorsanız portakal yemek yerine 
portakal suyunu tercih etmelisiniz.

Hazır ürünler tercih edilmeli mi?

Yanınızda kuru meyve veya başka 
bir besin taşıyamıyorsanız bazı 
markaların eklenti şeker, koruyucu, 
aroma verici içermeyen meyveli 
barlarını veya meyve jellerini tercih 
edebilirsiniz. b

Bisiklet forması nasıl olur?

Ter tutmayan, hafif kumaştan yapılma ve 
rüzgarı tutmayacak şekilde vücudu saran 
şekilde olmalıdır. Cepleri sırtta olur. 

Ön fermuarı yarım veya tam olabilir, ancak 
tam fermuarlı olanlar her zaman daha 
kullanışlıdır. 

Bisikletçi taytı iç çamaşırsız giyilmelidir, 
çünkü çamaşır dikişleri sizi uzun sürüşlerde 
son derece rahatsız eder. Ayrıca taytın pedi 
anti-bakteriyel olduğundan mantar olma 
riskini ortadan kaldırır, çamaşırınız ped 
kadar sağlıklı olmayacaktır.

minipedia

ELLERİMİZİ
NASIL

YIKAMALIYIZ?

EL YIKAMA ÖNCESİNDE, 
ELLERDEKİ YÜZÜK-SAAT 

GİBİ AKSESUARLAR 
ÇIKARILIR

ELLER SU ALTINDA İYİCE 
DURULANIR

AKMAKTA OLAN SU 
ALTINDA ELLER ISLATILIR

ELLER BİLEKLERDEN 
BAŞLAYARAK KÂĞIT HAVLU 

İLE KURULANIR

 ELLER NORMAL SABUN İLE 
KÖPÜRTÜLEREK EN AZ

20 SANIYE SÜREYLE 
KUVVETLİCE OVUŞTURULUR 
BİLEKLER, AVUÇ İÇİ, ELLERİN SIRT 

VE PARMAK ARALARI İLE 
TIRNAKLARIN KENAR VE UÇLARI

AYNI KÂĞIT HAVLU İLE 
MUSLUK KAPATILIR
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7

Kalp sağlığı, spor 
yapan herkes için çok 
önemlidir. Kalbimizi 
tanıyıp, sınırlarını 

bilip, nabız temelli antrenmanlar 
yapmamız esastır. Sağlıklı nabız 
aralıklarını ve kalp kapasitemizi 
belirleyebilmek için Dr. Deniz 
Aytekin desteği ile Medikalp 
Kardiyoloji Merkezi’nde Bike 
Pedia yarış takımının efor testlerini 
tamamladık. Ekg, Eko ve efor 
testlerinin yanında aile geçmişi 
ve sporcunun sağlık geçmişini 
değerlendiren Dr. Deniz Aytekin 
ile sizin için bir söyleşi de 
gerçekleştirdik. Sosyal medyada @
sporcukalpdoktoru olarak tanınan 
Deniz hocamız, aynı zamanda bir 
triatlet ve spor fizyolojisi doktoru. 

Kendisine sporcu sağlığına verdiği 
katkılar için teşekkür ediyoruz.

n Merhabalar. Öncelikle biraz 
kendinizden bahseder misiniz?
Ben doktor Deniz Aytekin. 
Kardiyoloji uzmanıyım. Spor 
fizyolojisi doktoruyum. Amatör 
olarak da triatlon başta olmak 
üzere dayanıklık sporları ile 
ilgileniyorum. 

n Uzun zamandır bize güzel 
yazılarınızı ulaştırıyorsunuz. Çok 
teşekkür ediyoruz. Dergimiz yarış 
takımının sizinle ilgili projesi 
hakkında bilgi verir misiniz?
Sporcuların katılım öncesi 
muayenesinde kardiyolojinin 
çok önemli olduğunu biliyoruz. 

YAŞAM

DENİZ AYTEKİN
Her ne kadar elit düzeyde 
yaş gruplarında bunlarla ilgili 
uluslararası bazı algoritmalar 
ve bilgi birikimi olmuş olsa da 
özellikle 35 yaşından sonraki 
sporcularda, bizim master olarak 
adlandırdığımız sporcularda 
tam olarak oturmuş bir düzen 
yok. O yüzden biz kendimize 
göre, tecrübelerimizden yola 
çıkarak, katılım öncesi muayene 
algoritması uyguluyoruz. 

Öncelikle daha önceden 
tanımadığımız, bilmediğimiz 
sporcularımızın kalp durumlarının 
değerlendirilmesi için çok temel 
bazı parametrelerimiz var. Bunlar 
arasında en önemlisi kişinin 
anemnezi. Anamnez nedir? 
Bugüne kadar neler yaşamış 
bu insan, hem bireysel tıbbi 

özgeçmişini, hem ailesel 
özgeçmişini hem de egzersiz 
yaparken yaşadığı durumları 
kısa bir öykü olarak soru-cevap 
şeklinde alıyoruz. 

Ardından kullandığı ilaçlar 
var mı, geçirdiği cerrahi 
müdahaleler var mı, bunları 
öğreniyoruz. Kalp muayenesini 
yapıyoruz. Kalp muayenesinde 
ve elektrokardiyografisindeki 
bulgulara göre gerekirse 
ek kardiyografi yapıyoruz, 
ultrason ve efor testi ile kişileri 
değerlendiriyoruz. 

Bunun neticesinde bize bu kişinin 
fiziksel yüke karşı kalbinin verdiği 
cevabı alıyoruz, daha objektif 
bir şekilde görmemizi sağlayan 
veriler elimizde oluyor. 

Mustafa Kemal KARA2
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n Daha önce poliklinikte hiç 
bisikletli efor testi yapmış 
mıydınız?
Daha önce yaptık, evet. Aslında bu 
konuda çok oturmuş bir konsept 
yok ama ben bisikleti ağırlıklı 
olarak kullanan sporcuların yine 
bisikletle bu egzersiz testini kalbi 
zorlayarak elde ettiğimiz işyükünü 
onun daha çok kullandığı kas 
grupları vasıtası ile vermenin daha 
doğru olduğunu düşünüyorum.

Çünkü alışık olmayan kişileri 
koşturmak bazen yeterli iş yüküne 
ulaşamamıza neden olabiliyor. 
O anlamda kişinin düzenli olarak 
kullandığı kas gruplarını öncelikle 
kullanarak yapılan egzersiz 
testlerinin daha iyi sonuçlar 
verdiğini düşünüyorum. 

n Bizim yapmış olduğumuz 
çalışmayı sosyal medyada 
yayınladık. Bunun sonrasında size 
geri dönüşler oldu mu?

Evet, çok olumlu geri dönüşler 
oldu. İnsanlar bu anlamda bence 
gayet bilinçliler ve öğrenmeye 
çok açıklar. Biz de elimizden 
geldiğince onlara destek olmaya 
hazırız. 

n Genel hatlarıyla sporcularımızı 
nasıl buldunuz?
Gayet iyi, gayet iyi. Gelişmeye 
açık olan sporcular da var. 
Gayet formunun zirvesinde olan 
sporcular da var. 

n Son olarak söylemek 
istedikleriniz nelerdir?
Kalp çok önemli bir organ. Kalp 
sağlığı için egzersiz yapmamız 
çok önemli. Tüm beden sağlığı 
için de egzersiz yapmamız çok 
önemli. Ama her işte olduğu gibi 
burada da kontrolün mutlaka 
bizde olması lazım. Bu nedenle 
katılım öncesi muayenenin çok 
önemli olduğunu düşünüyorum ve 
tavsiye ediyorum. b

https://youtu.be/oJ6t35NLHzE
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olan Shimano veya Sram’ın 
oranlarına yaklaşamasa da 
etkileyici bir %367’lik bir değere 
sahip. Bunu 9-46 kaset ile başaran 
Campagnolo, dişli adımlarının 
%20 altında tutulduğunu özellikle 
vurguluyor.

3 farklı oranda satın alabileceğiniz 
kasetler ise; 9-36, 9-42, ve 10-44.
Öte yandan arka aktarıcı 
Campagnolo’da bir ilk olan özel 
kaplin mekanizmasına kavuşmuş 
durumda. Bu sayede uzun 

bacağın yaratacağı zincir salınımı 
engellenmiş oluyor. Toplamda 
275 gram ağırlığa sahip aktarıcı 
70’in üzerindeki karbon fiber, 
karbon kompozit ve alüminyum 
parçanın çelik pinler ve vidalar 
ile tutturulması sayesinde 
oluşturulmuş. 

Sonuç olarak ortaya sağlam 
ve hafif bir aktarıcı çıkmış. 
Campagnolo’dan görmeye alışık 
olduğumuz estetik tasarım burada 
da devam ediyor.

2020’nin en popüler 
bisiklet olaylarından birisi 
gravel bisikletleri oldu. 
Shimano bu disiplin için 

özel grupset üreten ilk marka 
oldu diyebiliriz. Daha önce sizler 
için Shimano GRX grupseti 
incelemiştik. Bu sefer çok özel bir 
konuğu ağırlayacağız. İtalyanların 
köklü markası Campagnolo Eylül 
ayında yepyeni gravel grupsetini 
tanıttı. Campagnolo Ekar birçok 
yeniliğe sahip estetik bir grupset. 
Haydi biraz detaylara bakalım.
Ürün adını Campagnolo’nun 
merkezinin yer aldığı Ekar 

CAMPAGNOLO EKAR

7

İNCELEME

dağından alıyor. Piyasada ilk değil 
ama büyük adetlerde üretilen ilk
13’lü kasete sahip olduğunu 
belirtebiliriz. Oran olarak rakipleri 

Toplam 

2435 gr 

ağırlık ile 

piyasadaki 

en hafif grupset

Serin ÜÇER2
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Aynakolda tasarım adeta rönesans 
tablosuna dönüşüyor. Karma 
yöne sahip karbonfiber elyafı 
ile örülmüş aynakol özellikle 
güneş ışığı altında muazzam bir 
görüntü sergiliyor. Tek yaprağa 
sahip sistem 38, 40, 42 ve 44 diş 
seçenekleri ile satın alınabiliyor. 
Ayrıca kol uzunluğunun 165 ile 
175mm arasında değiştiğini 
belirtelim.

Hidrolik disk fren sistemine sahip 
olan Ekar grupseti yeni standart 
olan düz bağlantı seçeneği ile 
geliyor. Şık tasarım burada kendini 
sadeliğe bırakıyor. Rotorlar ise eski 
Avid G3 serisini andırıyor.
Geldik grupsetin sürekli elimizin 
altında olacak kısmına; kollar. 
Önceki hidrolik kollara nazaran 
ufaldığı fark edilen boynuzların 
dışında yeni vites kolu dikkat 
çekiyor. Campagnolo’nun 
belirttiğine göre hem dropta hem 
de üstte baş parmak ile vites 
atmak yeni kol ile daha kolaymış. 

Daha önceki sistemde de 
herhangi bir sorun yaşamadığımız 
için bu karar hakkında yorum 
yapamayacağız.

Toplam 2435 gram ağırlık ile 
piyasadaki en hafif grupset 
olması ile piyasaya iyi giriş yapan 
Campagnolo Ekar piyasadaki 
en pahalı ikinci gravel grup set 
olarak da kullanıcıları ürkütüyor. 
Bakalım önümüzdeki aylarda yol 
için de 13’lü bir grup set görecek 
miyiz.b

http://www.aktifpedal.com
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Bisiklet kullanmaya 
başladığım günden 
beri hep söylediğim 
şey, bisiklet özgürlüktür, 

bisiklet hayatı yavaşlatmaktır. 
Bisiklet sürerken rüzgârı hisseder, 
kokuları alır, ağaçtaki kuşu görür, 
yerdeki çiçeklere dokunursun. 
Bisiklet öyle bir yaşam tarzıdır 
ki; seni sadece A noktasından 
B noktasına götürmez, esas 
olay, yolculuğun kendisidir. Hal 
böyleyken, olduğun yerde pedal 
çevirmenin nesi keyifli olabilir 
ki? Nesi keyifli imiş, gelin birlikte 
bakalım.

Malum Covid-19 salgını hepimizin 
2020 yılını mahvetti, hala da 
vaka sayıları yüksek, hastalık 
riski devam ediyorken, kendimizi 

korumalı, kalabalıklardan ve 
temastan mümkün olduğunca 
izole olmalıyız. Bunun ne kadar 
süreceğini ne yazık ki bilmiyoruz. 
Bu yüzden sonunda “ben de” bir 
akıllı trainer ve zwift uygulaması 
sahibi oldum. 

Önce “Zwift nedir?” ya da 
“başlangıç seviyesi bir kişinin 
Zwift’ten anladığı nedir?” diyelim. 
Kullandığınız akıllı trainer ile 
birlikte çalışarak, bisiklet sürüş 
simülasyonu yapılmasını, hatta 
bunu bir çeşit oyuna çeviren 
uygulamadır. Çoğumuzun bildiği 
Strava uygulaması ile entegre olan 
Zwift, olduğunuz yerden dünyanın 
herhangi bir yerindeki bir rotayı 
sürmenize olanak tanıyor. Örneğin, 
Londra, Paris gibi şehirlerde, 

7

YAŞAM Züleyha DİKBAŞ2

ÇAYLAK 

ZWIFTER’İN 

GÜNLÜĞÜ

http://www.bisikletavm.com
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gerçekte olan yollarında sürüyor 
ya da hiç var olmayan hayali ülke 
Watopia’da pedal çeviriyorsunuz.  
Rotalarda pedallarken, rampa 
çıkıyorsanız pedalınız sertleşerek 
sizin daha çok güç uygulamanızı, 
eğer yokuş aşağı iniyorsanız 
da pedalınız yumuşayarak sizin 
yokuş aşağı iniyormuşçasına 
hızlanmanızı sağlıyor. Rüzgâr 
mı? Ah o da var tabi ki, eğer 
tek başınıza sürüş yapıyorsanız 
tüm rüzgârı göğüslüyor, ancak 
grup içindeyseniz de drafta 
girebiliyorsunuz. Diyebilirim 
ki, odanızda tüm dünyayı, tüm 
dünyadaki bisikletçilerle aynı anda 
pedallıyorsunuz. 

Zwift ne aradığınıza bağlı olarak 
size performansınızı korumanız 
veya geliştirmeniz için yardımcı 
oluyor. “Workout” denilen 
antrenman programlarına 
katılıp, interval, güç, dayanıklılık 
veya tırmanma sürüşleri 

yapabiliyorsunuz. Recovery 
denen aktif dinlenme sürüşleri 
yapabiliyorsunuz. Yarışlara 
katılıp Brezilya’lı veya Alman 
bir bisikletçi ile aynı anda sürüş 
yapabiliyorsunuz. Sadece kadın 
sürüşleri açılıyor, dilerseniz onlara 
veya sosyal sürüş adı altında 
açılan orta tempo sürüşlere 
katılabiliyorsunuz. Güzel kısmı 
etkinliklerin (event) detaylarına 
girdiğinizde, organizatörlerin 
etkinlikle ilgili tüm detayları 
belirtiyor olması. Hatta hangi 
Watt’ta kaç dakika sürüş 
yapılacağı, ne kadar tırmanılacağı, 
sürüşün kaç kilometre olacağı 
gibi. Kendinize uygun sürüşe 
katılmak ne sağlayacak? Eğer 
kendi performansınızdan daha 
zor bir sürüşe katılırsanız, arkada 
kalacak ve yalnız sürmek zorunda 
kalacaksınız. 

İşin sempatik kısmı, yaptığınız 
sürüş tipine göre bazı 

organizatörler arkada kalan 
kişileri, gruba yetiştirmek için 
rüzgarlarını kesecek şekilde 
önlerine geçip (draft), onların 
daha az güç harcayarak daha hızlı 
sürebilmesini sağlıyor. Ama bu her 
etkinlikte bu şekilde değil tabi ki, o 
yüzden kendinize uygun etkinliği 
seçmenizde yarar var.

Etkinlikler ve takipçileriniz, 
takip ettikleriniz, kimler o an 
sürüş yapıyor, kim hangi sürüşü 
yapmış, nasıl sürmüş merak 
ediyorsanız Zwift’in “Companion” 
uygulamasını da indirmeniz 
gerekiyor. Bu uygulama işin 
sosyalleşme ve takip kısmı. 
Companion’da aynı etkinlik içinde 
sürüş yapan kişiler birbirlerinin 
performanslarını beğenip (like), 
“Ride on” diyerek tezahürat 

yapabilir, bir bisikletçiye direk 
mesaj yollayabilir, etkinlikteki 
herkese aynı anda yazabilir, 
iletişim kurabilir. Hatta dirsek 
hareketi ile “biraz da sen öne 
geç” diyebilir. Bunun dışında 
Zwift’te sürüş yaptıkça seviyen 
yükselecek, yükseldikçe de 
sana sağlanan donanımlar 
(ayakkabı, kask, gözlük, çorap, 
forma vs.) gelişecek, hatta 
topladığın puanlarla bisikletini bile 
değiştirebileceksin. İşin eğlenceli 
ve oyuna dönük kısmı burada. 
Avatar’ın ile tarzını yansıtabilirsin. 
Sanki bambaşka bir dünyada ama 
interaktif şekilde bisiklet sürüyor 
olacaksın.

Şimdi tavsiyeler kısmına geçeyim. 
Bir etkinliğe dahil olduğunuzda, 
başlama saatinden 5-10 dakika 

http://www.bisikletavm.com
http://www.bisikletavm.com
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öncesinden ısınmaya başlayın. 
Yanınıza bol su, ihtiyacınız 
olacağını düşünüyorsanız 
enerji barı veya muz gibi hafif 
atıştırmalıklar alın. Mutlaka bir 
fan veya güçlü bir vantilatörünüz 
olsun.  Havlunuz da gidonunuzda 
bulunsun, ihtiyacınız olacak. 
İşin en güzel taraflarından biri 
de bisikletten iner inmez duşa 
gidebiliyor olmanız.  Hemen 
esneme hareketlerinizi yapın ve 
sıcak duşunuzu alın. Daha az 
zaman harcayarak daha etkin 
bir antrenman yapmış olup, 
zorlu hava şartlarından bağımsız 
şekilde pedallarınızı çevirdiniz. 
Kendi arkadaşlarınızı davet 
edecek şekilde “meet up” denen 
buluşmalar ayarlayıp, etkinlikler 
açıp, sanal alemde de olsa birlikte 

sürmeye devam edebilirsiniz. 
Denemeden bilemezsiniz, bence 
denemeye değer, benim gibi 
önyargılı olsanız bile belki siz de 
seversiniz. 

Gravel bisiklet nedir? 

Son zamanlarda geliştirilmiş, endurans 
bisiklet kadro geometrili, disk frenli ancak 
yol bisikleti gibi drop barlı bir bisiklettir. 

MTB - yol bisikleti ikilemine güzel bir melez 
çözümdür. Toprak ve bozuk patikalarda 
sürülmek için tasarlanmıştır. Kalın 
lastikleri ile konforludur, ama hız yapmayı 
düşünmeyin.

Cyclecross’tan farkı, çamurluğu olması ve 
bagaj takılabilmesidir. Transcontinental 
turları bu konseptin fikir babalığını 
yapmıştır. 

minipedia

VİRÜSTEN
KORUNMAK

ELİMİZDE

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA 
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN 

TEK KULLANIMLIK KAĞIT 
MENDİLLE KAPATILMALIDIR. 
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ 

KISMI KULLANILMALIDIR.

KİRLİ ELLERLE AĞIZ, 
BURUN VE GÖZLERE 

DOKUNULMAMALIDIR.

TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ

YAKIN TEMASTAN 
KAÇINILMALIDIR.

ELLER EN AZ 20 SANİYE 
SÜREYLE SU VE NORMAL 
SABUNLA YIKANMALIDIR.

KALABALIK 
ORTAMLARDAN 

OLABİLDİĞİNCE UZAK 
DURULMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI 
DURUMLARDA ALKOL 

İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ 
KULLANILMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

3-4
ADIM

http://www.bisikletavm.com
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Kuşaklar Arasında Yarım 
Bırakılmış Hayaller 
Kalmasın Diye!

Anlamak ve anlaşılmak, insan 
ilişkilerinde kilit iki kelime. İkisini bir 
arada bulmak hayli zor. Bunlardan 
birine sahipseniz ilişkide en çok 
yorulan taraf olursunuz. Bir de 
anlatabilmek var. Kadri Görkem AKA 
romanında anlatabilmenin derin 
hazzını yaşatmış. 

Son dönemlerde yazın hayatımızda 
konusu bisiklet olan  eserlerin 
sayısının artmasını heyecanla 
karşılıyor ve mutluluk duyuyoruz. 
Yol bisikleti ile yaşadığı yarış 
deneyimlerini bildiğimiz genç 
akademisyen Kadri Görkem AKA, 
sahadaki birikimini romana dökerek 
ne iyi etmiş.

Romanlar bir anlatı biçimi olarak, 
çoğu zaman yazarın kişisel 
deneyimlerinin gene yazarın 

sınırsız ufkuyla demlenerek kaleme 
çalınmış biçimleridir. Yazarımız 
romanında bisikletle olan ilişkisini 
bir anlatı biçimi olarak bize 
ulaştırmış ve okunarak anlaşılmayı 

YAŞAM Umut ŞENER2

Romanda 

ilerlerken, 

yoğun bir adanış 

isteyen bu sporun, 

sporcuyu nasıl 

yalnızlaştırdığını ve bu 

yalnızlığın ekonomik 

etkenlerle de birleşerek 

kişiyi nasıl sürüklediğini 

göreceksiniz.

BELLEVILLE TACI
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bekliyor. Romanda genç bir bisiklet 
yarışçısının, Nisan İlkbahar’ın 
annesinin yarım kalan hikayesinin 
peşinden gidişini okuyoruz. 

Fransa Bisiklet Turu’nun daha 
dumanı tüterken okumanızı 
önerdiğimiz romanda bir bisiklet 
yarışçısının, yarış kariyerinin önemli 
bir kesitine tanıklık ederken, 
dayanıklılık abidesi olan yarışçıların 
duygu dünyalarına uzanan ilginç bir 
kesite misafir olacaksınız. 

Büyük tur yarışlarında özellikle 
tırmanış etabında, acı çeken 
yarışçıların yüzlerini görmek 
ilginçtir. Yüzlerce yarışçının hepsinin 
ayrı bir hedefi vardır. Potansiyelini 
bilen yarışçıların yapabilecekleri ve 
yapamadıkları an be an yüzlerine 
yansır. Temelinde bu, fiziksel 
olarak kendini tanımaya odaklıdır. 
Bu tanıma hücrelerinin enerjiyi 
kullanma beceresini bilmeye kadar 
derinleşir. Kitabımız tam da bu 
tanıma hikayesi ile başlayıp, bir 
yarışçısının gözünden bize “Tur” 
dediğimiz büyük yarışların dünyasını 
anlatıyor. 

Nisan İlkbahar’ın annesi zamanında 
adından hayli söz ettirmiş ve 
dönemine damga vurmuş kadın 
yarışçılardandır. O dönemde 
“Belleville Turu” kadınlar arasında 
yapılan bir yarıştır ve çeşitli 
sebeplerle yarış zamanla erkeklerin 
yaptığı bir yarışa dönüşmüştür. 

Kahramanımız Nisan’da annesinin 
yarıştığı ve son anda verdiği 
bir kararla bilerek kaybettiği 
bu yarışı, son kez koşulmasının 
kararlaştırıldığı senede kazanmayı 
hedefleyen genç bir bisikletçidir. 
“Tur” diye kategorilendirilen 
bisiklet yarışları, bireysel olarak 
bir biskletçinin kazanmasının 
olanaksınız olduğu yarışlardır. Ciddi 
bir takım çalışması gerektiren bu 
yarışlarda, bireysel olarak da takım 
olarak da yüksek performans ve 
motivasyona ihtiyacınız vardır. 
Bir yarışçı olarak bunu bilen 
Nisan İlkbahar yarışlara katılacak 
profesyonel bir takımla anlaşma 
sağlayarak yoluna devam eder. 

Yarışa hazırlanırken, bir yandan 
da annesinin son anda neden 
yarışı bıraktığını çözmeye çalışır. 
Yani annesinin hikayesi ile 
kendisinin hikayesi birlikte örülür. 
Annesinin hikayesini çözmeye 
çalışırken -ki annesi bir türlü neden 
bıraktığını açıklamaz- kendisi 

de yarışa odaklanmış ve güçlü 
rakipler karşısında süreci nasıl 
yürütebileceğini planlamaktadır.

Roman ilerledikçe, bisiklet 
yarışlarında son yirmi yılda sık sık 
duyduğumuz doping hikayeleri 
ile içerden karşılaşmak, sürecin 
nasıl yürüdüğüne dair gözlemleri 
dinlemek öğretici oluyor. Yine 
kahramanımızın takımı ile ilişkisi 
ve bu ilişkinin büründüğü haller 
bisiklet sporunda takım çalışmasının 
ne kadar belirleyici olduğunu 
kavramamıza yardım ediyor. Her 
ne kadar yarışlarda sürekli baskın  
karekterlerin adını duyuyor olsak da, 

takım içindeki herkesin ortak emeği 
ve dayanışması sonucu neticeye 
gidiliyor. 

Bir sporcunun sürecini 
yönetmesinde veri analizlerinin 
ve teknolojinin ne kadar önemli 
olduğunu, bu nedenle de 
profesyonel bir takımın parçası 
olmanın sporcunun önünü nasıl 
açtığını kavramamıza yarayan geniş 
anlatılarla zenginleşen roman, 
içinde düğümlenen kirli hikayelerle 
spordaki kara deliklere yakından 
bakmamızı sağlıyor. Bir önceki kitap 
tanıtımımızda kapitalist ilişkilerin, 
yarattığı bireysel zaman ile birçok 
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spor dalının oluşmasında zemin 
hazırladığını söylemiştik fakat aynı 
kapitalizmin hikayemizde bahis 
oyunları üzerinden sporu nasıl 
kirlettiğini ve genç bir sporcunun bu 
kirlilikten kendisini korumasının ne 
kadar zor olduğunu görüyorsunuz. 

Nisan İlkbahar annesinin son andaki 
vazgeçişi ile kaybettiği “Belleville 
Tacı”nı giymek hedefi ile yarışa 
hazırlanırken süreçte sadece sporcu 
rakipleri ile değil, takımındaki 
kirlenmişlik ve bu kirlenmişliğin 
getirdiği ahlaki çöküşle de 
yüzleşmek zorunda kalıyor. 

Romanda ilerlerken, yoğun bir 
adanış isteyen bu sporun, sporcuyu 
nasıl yalnızlaştırdığını ve bu 
yalnızlığın ekonomik etkenlerle de 
birleşerek kişiyi nasıl sürüklediğini 
göreceksiniz. Sürükleniş içinde 
aile ve ailenizden aldığınız destek 
sizi doğru zemine çekerken aile 
desteğinin olmadığı durumlarda 
savrulup gidebilirsiniz. 

Anne ve baba ile kurulan ilişkinin 
bütün hayatı nasıl etkilediğini 
görmemizi de sağlayan “Belleville 
Tacı” bir sporcunun kendini anlatma 
uğraşının yazıya dökülmüş hali. 
İnsan olduğu gibi kabul gördüğünde 
kendisi ile barışık şekilde yol 
yürüyebilir. Olduğu gibi kabul 
görmenin belirleyici olduğu yer ise 
ailemiz. 

Anlamak ve anlaşılmak, sizi 
sakinleştiren ve hedeflerinize 
ulaşmayı kolaylaştıran, kendinizi 
gerçekleştirme yürüyüşünde 
pedallarınızdaki kilit işlevi gören 
faktörler. Nisan İlkbahar’ın kendini 
gerçekleştirme yürüyüşü, annesinin 
yarıştan son anda vazgeçiş 
bilmecesi ve iyi bir planlamanın 
hedefe ulaşmadaki yeterliliğini 
sorgulayacağınız romanı keyifle 
okuyacağınızı düşünüyoruz. b
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Sele seçimi nasıl yapılır?

Hangi tür bisiklet kullanıyorsanız yeni sele 
seçiminiz de ona göre olmalıdır. 

Farklılığın sebebi oturma pozisyonudur. 
Her bisiklette oturma pozisyonu farklıdır, 
dolayısı ile kalça kemiklerinize ve kuyruk 
sokumunuza binen basınç değeri ve basınç 
noktaları değişecektir.

Selenizi seçerken kalça kemiğinizin 
genişliğini ölçmeniz önemlidir. Kalça 
kemik aralığınızı ölçerek, sağ-sol 2,5’er 
cm ilave ederek size uygun sele genişliğini 
hesaplamış olursunuz.
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Mads Pedersen’in 
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No:37/B Muratpaşa - Antalya
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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! . 

Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri 
ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım 
tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik 

eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında 
dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa 
Komisyonu girişimidir. 
2020 yılında “Herkes için Sıfır Emisyonlu 
Hareketlilik” temalı günde sizlere 2 adet 
Bisan marka bisiklet hediye ettik. Bu ayın 
talihlileri Elif Pazarcıklı ve Fener Akbulut 
oldu.
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