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Son	zamanlarda	yeni	yeni	kelimeler	öğreniyoruz.	Haziran	ayı	ile	
birlikte	“normalleşme”	kelimesi,	birçok	basın	yayın	organının	
yapmış	olduğu	haberler	içerisinde	yer	alarak,	internet	arama	
motorlarında	en	çok	aranan	alan	kelimeler	arasına	girdi.	
Normalleşme	süreci	ile	birlikte	1	Haziran’dan	itibaren	bireysel	
spor	faaliyetlerindeki	yasaklarda	kalkmış	oldu.	Özlenilen	
bisikletlerin	bakımları	yapıldı	ve	Dünya	Bisiklet	Günü’nün	yer	
aldığı	Haziran	ayında	sürüşler	başladı.	

Pandemi	sürecinde,	ülkemizde	alınan	önlemler,	tüm	bisikletlileri	
bir	boşluğa	itti.	Yıl	içerisinde	planan	tüm	yarışların	iptal	edilmesi,	
dünyadaki	büyük	organizasyonların	ertelenmesi	herkeste	“şimdi	
ne	olacak”	tedirginliği	yarattı.	Ancak	gelinen	noktada,	pandemi	
süreciyle	başlayan	sosyal	mesafeye	dikkat	etmek,	ülkemizde	
bisiklete	olan	ilgiyi	arttırdı.	Bisiklete	gönül	verenlerin,	yapmış	
olduğu	farkındalık	etkinliklerinin	yanı	sıra,	bisiklet	kültürünün	
yaygınlaşması	için	yapılan	birçok	etkinlik	planını	bir	çırpıda	geride	
bırakan	covid19	oldu.	2	ay	süren	sıkıcı	ve	bunaltıcı	günlerin	
ardından,	ulaşımda	sosyal	mesafeyi	koruyabileceğiniz	güvenli,	
hızlı	ve	ucuz	ulaşım	taşıtı	olan	bisiklet	ülkemizde	nihayet	fark	
edildi.	Bununla	birlikte	yıl	içerisinde	çok	fazla	iş	yapamayan	
bisiklet	mağazaları	en	hareketli	günlerini	geçiriyor.

Güzel	haberler	bunlarla	da	bitmiyor.	Uluslararası	bisiklet	birliğinin	
kararıyla,	1	Temmuz	2020	tarihi	itibariyle	bisiklet	yarışlarının	
başlaması	kararı	alındı.	25	etaptan	oluşacak	UCI	Dünya	Turu’nun	
2020	sezonu	1	Ağustos’ta	başlayıp	31	Ekim’de	sona	erecek.	
Üç	büyük	turdan	Fransa	Bisiklet	Turu	29	Ağustos-20	Eylül,	
İtalya	Bisiklet	Turu	3-25	Ekim	ve	İspanya	Bisiklet	Turu	20	Ekim-
8	Kasım	tarihlerinde	gerçekleştirilecek.	Ülkemizdeki	Türkiye	
Şampiyonasının	ise	21	Ağustos	tarihinde	gerçekleştirilmesi	
planlanıyor.	

Bu	kadar	güzel	haberler	sonrası	dolu	dolu	Haziran	sayısını	
merak	ediyorsunuzdur.	Bisikletiyle	uçan	adam	Burak	Uzun’la	
keyifli	bir	söyleşi,	2020	model	bisiklet	incelemeleri,	bisiklette	
yüksek	kadansa	farklı	bir	bakış,	bisikletli	kadın,	bisiklette	kadının	
gücünün	yanı	sıra,	doğru	beslenme	ve	birbirinden	farklı	bir	
çok	keyifli	içerikler	sizi	bekliyor.	Hazırsanız,	sayfaları	çevirmeye	
başlayabilirsiniz.	Keyifli	pedallı	okumalar...
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Milli	bisiklet	sporcusu	Arzu	
Sağnak	ile	hobi	olarak	
başlayan	ve	milli	takıma	
uzanan	bisiklet		tutkusu	

hakkında	sohbet	ettik.	

nEğlenceli bir hobi olarak başladığınız 
bu sporu milli sporcu olmaya kadar 
ilerlettiniz. Bisiklet üzerindeki ilk 
zamanlarınız nasıldı? 
Bisiklet	sporuna	2014	yılında	
Tekirdağ’da	başladım.	İlk	bisikletim,	
çalıştığım	hastanede	kardiyoloji	
uzmanı	doktorumuzun	hediyesi	olan,	
giriş	seviyesi	bir	dağ	bisikletiydi.	
Bununla	sahilde	kısa	kısa	keyifli	
sürüşler	yapıyordum.	Ardından	
Tekirdağ	Pedal	bisiklet	grubu	ile	
tanıştım	ve	hafta	sonları	çay-kahve	
buluşmalarıyla	sonlanan	grup	sürüşleri	
yapmaya	başladım.	O	sırada	grupta	tek	
kadın	bisikletçi	bendim	ve	erkeklerin	

hızına	yetişmekte	zorlanıyordum.	
Ancak	gün	geçtikçe	performansım	arttı	
ve	bu	hobiden	daha	fazla	keyif	almaya	
başladım.	İçinde	bulunduğum	grubun	
çoğunluğu	yol	bisikleti	kullanıyordu,	
tempolarına	ayak	uydurabilmek	için	
çok	geçmeden	ben	de	giriş	seviyesi	bir	
yol	bisikleti	edinmeye	karar	verdim.	

nBu hobi nasıl oldu da spora dönüştü?
2015	yılında	Nusratlı’da	düzenlenen	bir	
dağ	bisikleti	yarışına	çalıştığım	hastane	
sponsor	olmuştu.	Yöneticilerim,	
“Sen	de	bisiklet	sürüyorsun,	yarışa	
neden	katılmıyorsun?”	deyip	beni	
cesaretlendirdiler.	Böylelikle	ödünç	
bir	dağ	bisikleti	bulup	yarışa	katıldım	
ve	ilk	yarış	heyecanını	tatmış	oldum.	
Elde	ettiğim	1.lik	kupası	beni	oldukça	
motive	etmişti.	Bu	yarıştan	sonra	
değerli	hocam	Mutlu	Erçevik	ile	
tanıştım	ve	hobi	bisikletçiliğinden	

sporculuğa	doğru	olan	yolculuğum	
aynı	gün	başlamış	oldu.	

nBisiklet sporunun keyifli olduğu 
kadar zor bir spor olduğunu biliyoruz. 
Siz ne gibi zorluklar yaşadınız?
Herhangi	bir	spora	yeni	başlayan	birisi	
için	en	önemli	şey,	çevresinde	bilgisini	
paylaşan	tecrübeli	kişiler	olması	diye	
düşünüyorum.	Doğru	ekipman,	doğru	
antrenman,	doğru	beslenme	gibi	
pek	çok	konuda	yönlendirme	gerekli.	
Örneğin	ilk	yol	bisikletimi,	biniş	
konusunda çok da bilgisi olmayan 
bir	dükkandan	aldım	ve	bana	birkaç	
boy	büyüktü.	44	cm.	gidonu	o	kadar	
genişti	ki	adeta	kamyon	direksiyonu	
gibi	çeviriyordum.	Tabi	tüm	bunlara	
karşın	Tekirdağ’ın	rampalarını	hızla	
aşmaya	çalışmak	dizimde	bir	sakatlığa	
neden	olmuştu.	

Bisiklet,	evet,	zor	bir	spor	ancak	
yanınızda	sizi	yönlendirecek	bir	
antrenör	olursa	işler	oldukça	
kolaylaşıyor.	Nusratlı	MTB	Kupası	
ardından	yol	bisikleti	ile	antrenmanlara	
Mutlu	hoca	ile	başladım	ve	bisiklet	
sporunda	bambaşka	bir	aşamaya	
geçtim.	Yaptığımız	her	antrenman	
bir	öncekinden	daha	zorluydu	ama	
beni	de	hep	bir	adım	ileri	taşıdı.	
Mutlu	hoca	önde	ben	arkada	hep	acı	

çekiyordum.	O	zamanlar	
önde	çeken	kişi	olarak	

onun	da	en	az	benim	
kadar	zorlandığını	
düşünürdüm	ama	
sonradan	biraz	
daha	vakıf	olunca	
aslında	arkadaki	
öğrencisini	
çalıştırırken	

hiç	zorlanmadığını,	antrenman	bile	
yapmıyor	olduğunu	anladım.	Bu	
hocaların,	antrenörlerin	çoğu	zaman	
yaptığı	fedakarlıklardan	birisi.	Hiç	
unutmam	bir	defasında	fırtınaya	
yakalanmıştık,	yağmur	adeta	taş	gibi	
üzerimize	yağıyordu.	Antrenman	
bittiğinde	soğuktan	titriyordum	
ve	benim	burada	ne	işim	var	diye	
düşünmeye	başladım.	O	sırada	hoca	
bana	“işte	şimdi	gerçek	bir	bisikletçi	
oldun”	demişti.	

Tüm	bunlar	olurken	bir	yandan	çalışma	
hayatım	tam	zamanlı	olarak	devam	
ediyordu.	Hafta	içi	işten	çıkıp	koşa	
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koşa	eve	gidiyor,	formalarımı	giyip	
bisikletle	antrenmana	çıkıyordum.	
Hafta	sonlarım	da	antrenmanla	
geçiyordu.	Artık	bisiklet,	hayatımın	
büyük	bölümünü	kaplıyordu.	

nSizce ülkemizdeki bisiklet yarışlarına 
kadın sporcuların katılımı ne 
durumda? 
Gran	Fondo’lar	gibi	geniş	katılımlı	
amatör	yarışlarda,	sayıları	oran	olarak	
az	olsa	da	kadın	ve	erkek	sporcular	
birlikte	start	alıyor	ve	parkurda	birlikte	
yarışıyor.		Bisiklet	Federasyonu’nun	
etkinliklerinde	ise	kadın	sporcular	
genellikle	kendi	kategorileri	ile	ayrı	
start	alıyor.	Federasyon	yarışlarında	
daha	çok	kulüp	sporcularını	görüyoruz.	
Çok	güçlü	ve	yetenekli	kızlar	var	ve	
genellikle	küçük	yaşta	bir	antrenör	
ile	spora	başlamış	olmaları	onlar	için	

büyük	bir	artı.	Ancak	ben	ferdi	ve	
amatör	sporcuların	da	bu	yarışlara	
katılmaları	ve	tecrübe	kazanmaları	
gerektiğini	düşünüyorum.	

Benim	ilk	yol	bisikleti	yarışım	da	
2016’da	Alanya’daki	federasyon	yarışı	
olmuştu.	Birlikte	yarıştığım	kadın	
sporcular	hem	çok	tecrübeli,	hem	de	
benden	çok	güçlüydüler.	Hedefim	
yarışı	zaman	limiti	dışında	kalmadan	
bitirebilmekti.	O	yarışı	eğitici	
tecrübelerle sonuncu olarak bitirdim 
ama	hedefime	ulaşmış	olduğum	için	
mutluydum.

n Bisiklet antrenmanları çok vakit 
alıyor. Peki aile yaşantınızı sporla 
birlikte nasıl dengeliyorsunuz? 
Bu	konuda	hiç	sıkıntı	çekmedim	
çünkü	eşim	de	bisikletçi,	hatta	

kendisiyle	de	bisiklet	üzerinde	tanıştık.	
Hayatta	pek	çok	şeyi	paylaşarak	
birbirimize	destek	oluyoruz.	

nTanışma öykünüzü alalım o halde.
Tekirdağ’lı	bisikletlilerin	favori	
antrenman	rotası	Uçmakdere’dir.	
Eşim	Tufan	Sağnak	o	dönemde	dergi	
çekimleri	için	değerli	hocalarımız	
Mutlu	Erçevik	ve	İrfan	Türetgen	ile	
bu	rotaya	gelmişti.	Ben	de	onlara	
eşlik	etmek	üzere	ekiple	antrenmana	
çıktım	ve	böylelikle	bisiklet	üstünde	
müstakbel	eşim	ile	tanışmış	oldum.	
İstanbul	ve	Tekirdağ	arasında	bir	süre	
mekik	dokuduktan	sonra	2017	yılında	
hayatlarımızı	birleştirmeye	karar	verdik	
ve	İstanbul’a	yerleştik.	Aynı	sıralarda	
eşim	ve	arkadaşlarımız	ile	kulübümüz	
Peloton	İstanbul’un	temellerini	atmaya	
başladık.	

nElde ettiğiniz başarıların sırrı sizce 
nedir? 
Bana	göre	başarının	sırrı	öncelikle	
çok	istemek	ve	hem	kısa	hem	uzun	
vadede,	adım	adım	ulaşılabilir	hedefler	
belirlemek.	Sonra	da	bu	hedefler	
ışığında	çok	çalışmak.	Hedeflerimi	

gerçekleştirmek	için	İstanbul’da	iş	
hayatımı	bırakarak	yalnızca	bisiklet	
sporuna	odaklandım.	Bu	süreçte	
kulübümüzün	de	akıl	hocası	Prof.Dr.	
İrfan	Türetgen’in	verdiği	tavsiyelerle	
antrenmanlarıma	devam	ettim.	
Girdiğim	özel	yarışların	yanısıra	zorlu	

rakiplerin	bulunduğu	
federasyon yarışlarında	
birçok	defa	kürsüde	yer	
aldım.		

nBisiklet sporu 
yaşantınızı nasıl 
etkiledi?
Etkilemekten	çok	
yaşantımı	yönlendirdi	
diyebilirim.	Bisiklet	
çok	zaman,	emek	
ve	tutku	isteyen	bir	
spor.	Böyle	olunca	
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ister	istemez	hayatınızın	merkezine	
oturuyor.	Örneğin	yoğun	geçen	tüm	
o	antrenman	ve	yarışların	ardından	iş	
yaşantımın	da	spor	merkezli	olması	
gerektiğine	karar	verdim	ve	Bisiklet	
Federasyonu’nca	verilen	antrenörlük	
eğitimini	tamamladım.	Sporcu	olmanın	
yanında	antrenör	kimliği	ile	diğer	
sporculara	yol	göstermeye	başladım.	

nSpor yaşamında unutamadığınız 
anlar hangileriydi?
Benim için en önemli anlardan birisi 
milli	forma	ile	yarışma	onuruna	
sahip	olmaktı.	2019	yılı	başında	
hayallerimden	birisi	gerçekleşti	ve	
ay-yıldızlı	formayı	giymek	üzere	milli	
takıma	çağrıldım.	Yurt	içinde	ve	yurt	
dışındaki	zorlu	yarışlarda	ülkemi	temsil	
etmenin	gururunu	yaşadım.	Yine	aynı	
yıl	içinde	Türkiye	Şampiyonası’nda	
Peloton	İstanbul	Kadın	Takımı	olarak	
“Türkiye	Şampiyonu”	ünvanını	elde	
ettik.	Bu	zamana	kadar	vermiş	
olduğum	emekler	adeta	taçlanmış	
oldu.	

nYeni başlayan kadın bisikletçilere 
neler tavsiye edersiniz?
Öncelikle	bisiklet	üzerinde	geçirdikleri	
zamandan	keyif	almaları	gerekli.	
Bunun	için	de	yol,	şehir	ya	da	dağ	
bisikleti	olsun,	kendilerine	uygun	
ölçülerde	ve	kullanım	amacına	uygun	
bir	bisiklet	tercih	etmelerini	tavsiye	
ederim.	Ayrıca	doğru	ekipmanlar	
ve	giysiler	de	çok	önemli.	Bu	
tür	konularda	bilgili	ve	tecrübeli	
kişilerin	tavsiyelerinden	mutlaka	
faydalanmalarını	öneriyorum.	

n Şehir ortamında, iş hayatı ile bisiklet 
sporu bir arada yürütülebilir mi?

Tabii	ki	yürütülebilir	ama	hedefler	
büyüdükçe	spora	ayırmanız	gereken	
vakit	artacağı	için	planlama	çok	doğru	
yapılmalı.	Bisiklet	sporu	yalnızca	
bisiklet	antrenmanından	ibaret	değil.	
Beslenme,	dinlenme	ve	destekleyici	
fitness	antrenmanları	gibi	bütünün	
ayrılmaz	parçalarını	sistemli	olarak	
planlamak	gerekiyor.	Bu	yüzden	kısıtlı	
zamanda	verim	alabilmek	için	mutlaka	
bir	antrenör	gözetiminde	çalışılmalı.

nSon olarak neler söylemek istersiniz?
Ülkemizde	bisiklet	sporu	erkek	
egemen	bir	spor	dalı	olarak	algılanıyor.	
Oysa	dünyada	bu	sporda	kadınların	da	
çok	önemli	rolü	ve	başarıları	bulunuyor.	
Ayrıca	kadınların	acıya	dayanıklılık	eşiği	
erkeklerden	çok	daha	yukarılarda	ve	
bisiklet	sporu	için	bu	eşik	çok	önemli.	
Bu	yüzden	kadınlara	kendilerine	
güvenmelerini	ve	vazgeçmemelerini	
söylemek	isterim.b

Çözümleriniz için edzayn djtal blşm hzmetler

    1457 Sok. No:2/1 Dursun Apt. 35220 Alsancak Konak/İZMİR
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sistemlerden,	doğadaki	bitkilerin	ve	
canlıların	yaşam	sistematiğinin	ahenkli	
şekilde	sürmesine	kadar	süreçlerin	
arkasında	yatan	matematiksel	
sistematik	olarak	bilinir.	Bir	diğer	
değişle	güzelliğin	ve	başarının	
matematiksel	formülü.	Eski	Mısır,	
Roma	ve	Antik	Yunan	dönemi	sanat	
eseri	ve	yapılarından	günümüze	
kadar	her	yerde	görülen	“Altın	
Oran”	kusursuzluğun	tarifi	olarak	da	
adlandırılır.	

Hayat döngüsünün içerisinde tüm 
kavram	ve	parçalar,	bir	bütünü	
oluşturur.	Bu	kavram	doğru	oranlarda	
birleşmişse	çıkan	esere	başarı,	yanlış	

ya	da	eksik	oranlarda	birleşmişse	
ortaya	çıkan	sonuca	başarısızlık	
diyoruz.	Bu	ve	benzeri	durumlar	
hayatta	her	konuda	olduğu	gibi	tüm	
spor	dalları	için	de	geçerlidir.

Triatlonda	Altın	Oran

Üç	ayrı	branşın	bir	araya	geldiği	zorlu	
bir	çoklu	spor	dalı	olan	triatlonda	
başarı	elde	etmek	ve	sürdürmek	
için	karmaşık	kuantum	hesapları	
ve	formüllere	ihtiyaç	olmasa	da	
antrenman,	beslenme,	malzeme,	
yarış	seçimi	gibi	başarıya	giden	
yoldaki	büyük	resimde	altın	oranın	
yakalanması	sizi	arzu	ettiğiniz	
hedeflere	daha	kolay	ulaştıracaktır.

Peki	nedir	bu	“Triatlonda	Altın	Oran”?		
Açıklamaya	çalışalım.

Nabız	Temelli	Antrenmanda	Altın	Oran	

Triatlon	gibi	yüksek	dayanıklılık	
ve	devamlılık	gerektiren	spor		
branşlarında,	dokuların	oksijen	
kullanma	kapasitesi	ve	hareket	
ekonomisi	başarıyı	etkileyen	en		
önemli	faktörlerdir.	Genel	olarak	
nabız	aralıkları	beş	ayrı	bölge	olarak	
düşünüldüğünde	(farklı	kaynaklarda	
yediye	kadar	ayrıldığını	da	görmek	
mümkün)	üçüncü	bölgesi	olan	%70’	
lik	nabız	aralığının	triatlon	branşı	için	
“Altın	Oran”	olduğunu	söyleyebiliriz.	

Bu	nabız	aralıklarında	uygulanan	
antrenmanlar bireylerin oksijen 
kullanım	kapasitelerini	iyileştirirken	
hareket	ekonomisi	(daha	düşük	enerji	
harcamasıyla	daha	çok	iş	yapabilmek)	
özelliklerini	de	geliştiriyor.

TRIATLONDA 
ALTIN ORAN 
“TAO” Alpay AKHUN2YAŞAM

B 
aşlığı	ilk	gördüğünüzde	
“Altın	Oran”ın	triatlonla	ne	
ilgisi	olabilir	diye	düşünmüş	
olabilirsiniz.	Evet,	çok	ilgisi	

var.	Gelin	önce	“Altın	Oran”	nedir	
kısaca		ona	bir	göz	atalım.

Altın	Oran	ve	Fibonacci	Dizisi

12.	yüzyıl	sonu	13.	yüzyıl	başlarında	
yaşayan	İtalyan	matematik	dahisi	
Fibonacci’inin	oluşturduğu	sayı	
dizisine	“Fibbonacci	Dizisi”	deniyor.	
Bu	dizide	her	sayı	kendinden	önceki	iki	
sayının	toplamından	oluşur.

Devam	eden	bu	sayı	dizisindeki	sayılar	

birbirleriyle	bölündüğünde	ortaya	
altın	oran	sayısı	çıkıyor.	Dizideki	13	
üncü	sıradaki	sayıdan	sonra	karşımıza	
1.618...	küsüratlı	sabit	altın	oran	sayısı	
çıkıyor.	Ortaya	çıkan	bu	“Altın	Oran”	da	
bulunduğu	ortamı	ya	da	canlıyı	hem	
estetik	açıdan	hem	de	mühendislik	
açıdan	mükemmelliğe	taşıyor.	(Örnek	
Fibonacci	Dizisi:	1+1=2	,	2+3=5	,	
3+5=8	,	5+8=13	8+13=21		,13+21=34	
.........	89+144=233)

Altın	Oran,	bilhassa	güzel	sanatlarda	
(özellikle	görsel	sanatlar)	fotoğraf	
sanatı,	mimari,	arkeoloji	alanlarında	
gözle	görülür	şekilde	karşımıza	çıkar.	
Daha	da	ötesi	tüm	evreni	oluşturan	

7
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Uzun	yıllardır	yapılan	tüm	araştırmalar,	
aerobik	kapasite	artışı	ve	süratte	
devamlılığını	arttıran	en	önemli	nabız	
bölgesinin	“Üçüncü	Bölge”	olduğunu	
söylüyor	ve	bu	bölgede	yapılan	
atrenmanların,	sporcu	için	optimal	
kapasite	artışının	sağlandığı	aralık	
olarak	altını	çizmektedirler.

Geçmişte	nabız	bögeleri	Karvonen	
formülü	ile;		(220-yaş)	şeklinde	
maksimum	nabız	tespit	edilir	ve	çıkan	
sonuçtan	dinlenik	kalp	hızı	çıkarılarak	
kalp	atım	yedeği	bulunurdu.	Kalp	atım	
yedeğine	göre	hesaplanan	%70’lik	
nabız	aralığı	ve	diğer	antrenman	
eşikleri	tespit	ediliyordu.

Ancak	2001	yılında	geliştirilen	ve	
geçerlilik	ve	güvenirliği	daha	yüksek	
bir	yöntem	olan	Tanaka	formülü	çok	
daha	doğru	sonuçlar	vermekte.	Bu	
formüle	göre	bireyin	(208	-	(0.7	×	yaş))	
formülü	ile	maksimum	kalp	hızını	
saptamak	mümkün.	Devamında	ise	
hiçbir	fiziksel	aktivite	yapmadan	oturur	
pozisyonda	iken	istirahat	kalp	atım	
hızınızı	tespit	etmeniz	ve	çıkan	sonucu	
maksimum	kalp	hızı	değerinden	
çıkartarak	“kalp	atım	yedeğinizi”	
bulmanız	yeterli!	

Sonrasında	ise	uzun	mesafede	
dayanıklılık	ve	hızınızı	arttırmak	için	
kalp	atım	yedeğinizin	%70’lik	bölümü	
olan	altın	orandan	miktarı	istirahat	
kalp	atım	hızınızla	toplayarak	istifade	
edebilirsiniz.

Antrenman	Periyodizasyonu	ve	Altın	
Oran
Yapılan	antrenmanlar	günlük	(birim),	
haftalık,	aylık,	sezonluk	ve	yıllık	olarak	

periyotlara	ayrılır.	Zaman	
zaman	çeşitli	internet	
kaynaklarında,	
triatlon	ve	
endurance 
branşlar	için	
haftalık	bazda	
%10’luk	
antrenman 
yükü	artışının	
tavsiye	edildiğini	
duyuyoruz	ya	da	
görüyoruz.	Aslında	
bu	yüklere	fizyolojik	
olarak	adapte	olunamaz	
çünkü bunlar oldukça yüksek 
oranlardır.	Bu	nedenle	ideal	artış	
oranı	toplam	mesafe	ya	da	antrenman	
süresinde	%3-5’i	geçmemelidir.	
Sürat	artışında	ise		bu	oranın	%1-
2’lik	artışı	geçirilmemesi	gerektiği	
önerilmektedir.

Tavsiye	edilen	haftalık	bazdaki	%3-5	
lik	artış,	genç	ve	elit	seviye	sporcular	
için	zorlayıcı	olmasa	da	alt	yapısı	
eksik	olan	yaş	grupları	sporcularına	
ağır	gelmesi	ihtimali	söz	konusu	
olabilir.	Antrenmanın	en	önemli	ilkesi	
“bireysel”	olması	ilkesidir.	Kişinin	yaşı,	
antrenman	düzeyi	gibi	önemli	hususlar	
göz	önüne	alındığında		yaş	grupları	
için	daha	düşük	artış	yüzdeleri,	altın	
oran	olarak	temel	alınmalıdır.	
İlaveten	antrenman	bilimi,	üç	hafta	
boyunca	doğru	oranlarda	kademeli	
arttırılan	antrenman	yükünün	dördüncü	
haftada	düşürülerek	vücudun	“Süper	
Kompenzasyon”	a	girmesi	ile	gelişim	
elde	etmesini	öngörür	ve	tavsiye	eder.	
Doğru	nabız	aralıklarında	yapılan	
doğru	yüklenme	şiddetleri	ile	
oluşturulan	antrenman	döngüleri,	

sporcunun	sakatlanmadan	gelişmesini	
sağlamasının	en	temel	anahtarı	
olmalıdır.	Bu	noktada	antrenörlere	
düşen	en	büyük	sorumluluk	bir	sporcu	
için	günlük,	haftalık,	aylık,	sezonluk	ve	
yıllık	planlama	yaparken	antrenman	
yük	ve	dağılımlarında	“Altın	Oran”	a	
dikkat	etmek	olmalı.

Altın	Oran	tüm	antrenmanlarda	
sabit	bir	orana	bağlı	kalmak	olarak	
algılanmamalıdır.	Haftalık	antrenman	
döngüsünde,	bir	gün	bu	oranın	
üstünde,	iki	gün	altında	seyreden	
yüklerde	çalışmalar	yaparak	
antrenman	eşiklerinin	ve	hareket	
ekonomisinin	gelişiminde	önemli	
sonuçlar	elde	edilir.	

Hedef	yarışlar	için	ise	uygun	
haftalık	planlamalar	yaparken,	
periyodizasyondaki	oranları	doğru	bir	
şekilde	planlamaları	önerilmektedir.	
Bunu	sağlamak	için	çok	karmaşık	
formüllere	gerek	kalmadan	“Tümden	
Gelim”	önermesini	kullanarak	

gerçekleştirmek	mümkün.	Yani	
belirlenen	hedef	yarış	tarihine	kadar	
olan	süreçte	adım	adım	sezonluk,	
aylık	ve	haftalık	planlamanın	yapılması	
gerektiği	önerilmektedir.

Eğer	kendi	kendiniz	antrenman	
yapıyorsanız,	ilk	işiniz	hedef	yarışınızı	
seçmekle	başlamak	ve	antrenman	
planlamasında	doğru	oranları	
takip	ederek	limitlerinizi	aşmadan	
yapacağınız	antrenmanlar	olmalıdır.	Bu	
sizi	başarıya	götürecektir.	

Kısacası	tüm	triatlon	severlere	triatlona	
özgü	tüm	fiziksel	ihtiyaçlarda	bir	“Altın	
Oran”	olduğunu	ve	bu	oranları	bulmak	
için	alana	özgü	okuma	ve	araştırma	
yapmaya	ihtiyacımız	olduğunu	
hatırlatarak	hepinize	altın	oranlı	
antrenmanlar	dilerim...	

Bu	makalenin	oluşmasında	yardımcı	
olan	değerli	hocamız	D.E.Ü.	Spor	
Bilimleri	Öğr.	Gör.	Doç.	Dr.	Erkan	
Günay’a	çok	teşekkür	ederim.b
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Birçoğumuzun	izlerken	
yüreğinin	ağzına	geldiği	
iniş	videolarının	hem	
yaratıcısı	hem	baş	rol	

oyuncusu,	“downhill”	şampiyonu,	
video	içerik	üreticisi,	YouTube	ve	
instagram	kanallarında	binlerce	kişinin	
hayranlıkla	takip	ettiği	Burak	Uzun	ile	
gerçekleştirdiğimiz	keyifli	söyleşiyi	
sizin	için	kaleme	aldık.	Aynı	zamanda	
zengin	görsellerle	dopdolu	olarak	
hazırlanan	“Vlog”u	BikePedia	YouTube	
kanalından	izleyebilirsiniz.

nMerhaba Burak, nasılsın, süreç nasıl 
geçiyor?
Teşekkür	ederim	iyiyim.	Evde	
“tıkılı	kaldık”...	Ama	yavaş	yavaş	
normalleşme	sürecine	gittiğimiz	için	
umutluyum.	Yakında	bisiklet	sürmeye	
çıkacağım.	Yaklaşık	bir	40-45	gündür	
evdeyim.	Benim	gibi	dışarda	çok	
spor	yapan	biri	için	çok	uzun	bir	süre.	
Çıkmam	lazım	artık.	

n İstersen önce kendini tanıtarak 
başla.
Ben	Burak	Uzun.	25	yaşındayım.	
Ankara’da	yaşıyorum.	Hacettepe	
Üniversitesi	Jeoloji	Mühendisliği’nden	
mezun	oldum.	Şu	anda	profesyonel	
olarak	bisikletle	ilgileniyorum.	Sporun	
yanında	ekstra	olarak	sosyal	medyada	
içerik	üretiyorum.	Youtube’da	ve	
Instagram’da.(@burakns)	Şu	an	için	bu	
şekilde	devam	ediyorum.	

n Bisiklet binicisi olarak zorlandığımız 
şu dönemde senin hayatın  nasıl 
gidiyor?
Az	önce	de	söylediğim	gibi,	bu	
süreç	beni	çok	fazla	zorladı.	Çünkü	
normalde	yol	bisikletçisi	olsaydım	

ben	evde	yaptığım	antrenmanlarla	
performansımı	bir	nebze	olsun	
koruyabilirdim.	Ama	şu	anda	ben	
hareket	yaptığım	için	tüm	vücudumu	
hareket	ettirmem	lazım	ve	bunun	
evde	yapılaması	imkansız.	Bundan	
dolayı	performansımda	düşüklüğe	
neden	olduğunu	düşünüyorum.	Tam	
test	etme	fırsatım	da	olmadı,	nelerin	
değiştiğini	de	tam	olarak	göremedim	
ama	evde	kalmak	hiç	iyi	gelmedi	
diyebilirim.	

n Sosyal medyada çok uzun zamandır 
varsın. Youtube’da videoların 8 yıl 
öncesine kadar uzanıyor. Bu süreç 
nasıl başladı? 
Sekiz	yıl	önce	atmış	olduğum	videolar	
aslında	benim	çok	aktif	olmadığım	
dönemler.	Arasıra	atmış	olduğum	
videolar.	Ben	2016	yılında	başladım	
Youtube’a.	İki	Teker	Bir	Adam	
sayesinde	giriş	yaptım	diyebiliriz.	
Vlog’lar	çektim	ve	insanlar	sevmeye	
başladı.	Ben	de	gelen	reaksiyonlarla	
birlikte	Youtube	içeriklerini	devam	
ettirdim.	Şu	an	186.000	civarında	
abonem	var.	

n Büyük organizasyonlara katıldın. 
Özellikle geçtiğimiz yılki “Mad of 
Lake” efsaneydi. Peki video çekmek 
için mi yarışıyorsun, yoksa yarışmak 
için mi video çekiyorsun?
İkisi	de	aslında.	Çünkü	ben	video	
çekmeyi	çok	seviyorum.	Beni	insanlar	
genelde	sadece	sporcu	kimliğim	ile	
tanıyorlar	ama	ben	bu	işin	prodüksiyon	
kısmıyla	da	ilgileniyorum	aynı	
zamanda.	O	yüzden	video	çekmek	
benim	için,	bisiklet	sürmek	kadar	
olmasa	da	çok	keyif	aldığım	bir	iş	
diyebilirim.	Yarışlarda	da,	İtalya’daki	

BISIKLETI ILE 
UÇAN ADAM

SÖYLEŞİ Mustafa Kemal KARA2

7
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“Mad	of	Lake”	yarışında	davet	alarak	
yer	aldım.	Türkiye’den	olarak	Urban	
Downhill	kategorisinde	ilk	sporcuydum.	
Davet	aldığım	için	bazı	avantajlarım	
oldu.	Mesela	normalde	yarışlarda	video	
çekmek	yasak.	Kafanıza	kamera	takıp	
yarışlarda	video	çekemiyorsunuz	ama	
özel	bir	izin	alarak	bu	şansa	eriştim	
ve	o	video	da	şu	anda	1	milyonu	aştı,	
tam	bu	günlerde.	Çok	güzel	bir	video	
çektim.	Hem	Türkiye	için	güzel	oldu	
hem	de	yurtdışındaki	çekmiş	olduğum	
video,	oradaki	video	çekenler	arasında	
en	çok	izlenen	benimki	oldu.	Bu	benim	
için	de	güzel	oldu.	

n Yabancı sporcular gerek imkanları, 
gerekse medyanın kullanımı açısından 

imrenerek izlediğimiz kişiler oluyor. 
Organizasyonlarda tanıştığınız yabancı 
sporcular sizde nasıl bir izlenim 
bırakıyor?
Benim	tanıştığım	ilk	sporcu	Allen	
Chase	idi,	Amerikalı	Redbull	
sporcusu.	Lise	yıllarımda	telefonuma	
indirip	fotoğraflarına	baktığım	kişi,	
Kapadokya’ya	bir	özel	çekim	için	
gelmişti	ve	beni	Redbull	Türkiye	
davet	etmişti,	ben	de	tanışma	fırsatı	
yakaladım.	Alçak	gönüllü	olmaları	
benim	ilk	başta	dikkatimi	çeken	
özellikti.	Ondan	sonra	Cédric	Gracia,	
Thomas	Smolic	ve	Ben	More	gibi	
farklı	uluslararası	sporcularla	da	
tanışma	fırsatım	oldu.	Genel	olarak	çok	
disiplinliler.	Bize	göre	çok	farklı	yönleri	
var	diyebiliriz.	Kafaları	rahat.	Eylem	
odaklı	ve	işlerini	mükemmel	yapıyorlar.	
Ben de onlardan ilham alarak 
Türkiye’deki	sporcu	arkadaşlarıma	
birşeyler	göstermeye	çalışıyorum.	

n İmkanlar doğrultusunda tabii...
Evet	imkan	Türkiye’de	neredeyse	yok,	
var	diyemiyorum.	

n Kendi yarattığın imkanlarla birlikte 
bu seviyelere çıkmak bizim ülkemizde 
ciddi bir başarı. 
Öyle	kıyaslamak	gerekirse,	doğru	
söylüyorsunuz.	Çünkü	kazma	kürek	
ile	parkur	yapmadan	kendinizi	
geliştirme	şansınız	hiç	yok.	Bir	parkura	
girerek	kendinizi	test	ediyorsunuz	ve	
geliştiriyorsunuz.	Türkiye’de,	olmadığı	
zaman	sürmek	yerine	parkura	vakit	
harcamak	zorunda	kalıyorsunuz.	Bu	
sizin	gelişim	sürecinizi	çok	yavaşlatıyor.	
Yurtdışındaki	rakiplerle	zaten	en	büyük	
fark	bu;	imkan	farkı.	Yoksa,	yurtdışında	
yaşasaydım	şu	anki	sürüşümün	5-10	

katını	çok	rahat	sürüyor	olabilirdim	
diye	düşünüyorum.	

n Youtube’da Amerika’da video 
hazırlayanlar ile Türkiye’de 
hazırlayanlar arasında her anlamda, 
donanım anlamında, ekipman 
anlamında farklar var. 
Döviz	kuru	ile	alakalı...	Bu	nedenle	bizi	
çok	zorluyor.	

n İleriki dönemde birlikte bir şeyler 
yapmayı düşündüğünüz bir yabancı 
sporcu var mı?
Şu	an	hiç	öyle	bir	proje	yok	aklımda.	
Ama	bu	fikirlere	açığım	tabii	ki.	Çünkü	
Kapadokya,	Türkiye’de	ve	dünyada	çok	
popüler	bir	mekan,	bu	yüzden	sık	sık	
yurtdışından	sporcular	geliyor.	Tekrar	
gelirlerse	oralarda	çekim	olur,	tanıtım	
olur,	herhangi	bir	şey	yapmayı	çok	
isterim.	

n Bugüne kadar çekerken en çok 
eğlendiğin video hangisiydi?
Bunu	bir	tane	video	ile	sınırlayamam.	
Çünkü	bütün	videolara	çok	emek	
verdiğim	için	hepsi	benim	bebeğim.	
Hepsinde	farklı	şekilde	eğleniyorum.	
Yurtdışı	vloglarında	çok	eğleniyorum.	
Çünkü	vlog	çekerken	aslında	oraları	
hem insanlara göstermek istiyorum 
hem	de	anı	defteri	gibi	seneler	
sonra	açıp	izleyip	“vay	be	neler	
yapmışım”	demek	istiyorum.	Bu	
yüzden	zaten	vloglara	biraz	ağırlık	
veriyorum.	Yurtdışını	detaylı	detaylı	
çekiyorum.	Yurtdışında	farklı	bir	
ortam	gördüğümüz	için	daha	fazla	
etkileniyorsunuz.	Bundan	dolayı	
eğlence	kaçınılmaz	oluyor.	Özellikle	
İspanya’da	La	Poma	Bikepark’a	
gittiğimde	çok	eğlenmiştim.	

Almanya’daki Winterberg Bikepark’a 
gittiğimde	çok	eğlenmiştim.	Bunlar	
hep	bizim	alışık	olmadığımız,	
hep	imrendiğimiz	ortamlar.	O	
yüzden	kısaca	yurtdışı	vloglarımda	
eğleniyorum	diyebilirim.	

n İçinden ayırabileceğin biri var mı?
Geçtiğimiz	seneydi.	Barselona’daki	
videom	diye	düşünüyorum.	Çünkü	
orada	endoru	ile	backflip	atmıştım.	
Onu	hedefleyerek	gitmiştim	ve	orada	
başarmıştım.	O	yüzden	o	gün	çok	
mutluydum.	

n Videolarını izleyenlerin de büyük 
keyif aldığını söyleyebilirim. Umuyoruz 
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ki seni tanımayanların da tanıması 
sonrası bu söyleşiden sonra iki katına 
çıkmasını görürüz. İlerde hedefin 
nedir? Şu ana kadar kendini hedefine 
oranla nerede görüyorsun?
Benim	hedeflerim	hayallerimle	
paralel	gidiyor	diyebilirim.	Her	yaştaki	
hayalim	değişiyor.	Ama,	mesela	
lisedeyken hayalim Türkiye’deki en 
iyi	sporculardan	biri	olmak	ve	bu	işi	
Türkiye’de	downhill	sporlarını	yaymaktı.	
Şu	an	bu	hayalime	ulaştım	diyebilirim.	
En	iyi	sporculardan	biriyim	ve	Youtube	

sayesinde,	sosyal	medya	sayesinde	
de	sürekli	yeni	insanları	bu	spor	ile	
tanıştırabiliyorum.	Uzun	vadede	
planım	ise	Türkiye’de	bu	sporu	yapan	
gençleri	desteklemek,	destekten	
kastım,	imkanları	sağlayabilmek.	Bu	
alanda	otorite	olmayı	hedefliyorum.	
Öyle	bir	hayalim	var.	Kendi	markamı	
kurdum.	Bu	marka	ile	yavaş	yavaş	
bu	hedefime	doğru	ilerlemeyi	
planlayorum.	

n Bu yıl karantina durumları olmasaydı 

yurtdışı organizasyonlara katılmayı 
düşünüyor muydun?
Çok!	Geçtiğimiz	Nisan	ayının	
sonunda	Barselona’da	bir	yarışma	
vardı,	gidemedim.	İkinci	kez	Mad	
of	Lake,	İtalya’dan	davet	aldım,	
Nisan	ayındaydı	yine	gidemedim.	
Sonrasında	Almanya’da	Ixs	yarışı	
olacaktı,	Mayısın	ortasında,	yani	bu	
günlerde,	yine	gidemedim.	Haziran’da	
Bulgaristan’da	downhill	yarışı	olacak,	
yine	gidemiyorum.	Bununla	birlikte,	
yurtdışını	geçtim,	Türkiye’de	yapılacak	
birçok	plan	ertelenmek	zorunda	kaldı.	
Korona	beni	büyük	vurdu	diyebilirim.	

n Umarız ki yılın ikinci yarısında 
hayalini kurduğumuz faaliyetleri hep 
birlikte yapabiliriz. En son Maxxis 
sponsorlarının arasına katıldı. Sürpriz 
anlaşmalar olacak mı?
Sosyal	medyada	olduğumuz	için	birçok	
marka	dışardan	gözlemliyor,	benim	
gibi	sporcuları	ve	bir	anda	pat	diye	
mail	atabiliyorlar.	O	yüzden	şu	an	için	
buna	net	bir	şey	diyemiyorum	ama	
bir	yerden	teklif	gelebilir.	Çünkü	hep	
öyle	oldu.	Böyle	ansızın	bir	mail	ya	da	
mesaj	geliyor	ve	o	şekilde	gelişiyor.	Şu	
an	belirli	bir	şey	yok	ama	ilerde	olabilir.	

n Herhalde önceleri bu duruma 
şaşırıyordun ama şimdi normal bir 

şeymiş gibi geliyor. 
Yine	şaşırıyorum	aslında	

Verdiğim	emeği	
bildiğim	için.	Çok	

büyük emek 
veriyorum,	ama	
bunu insanlara 
emin olun 
gösteremiyorum.	
Dışardan	birinin	

beni bütün gün 
gözlemlemesi	lazım,	
verdiğim	emeği	
görebilmesi	için.	
Ben	bunu	sadece	10	
dakikalık	bir	videoya	
sığdırabiliyorum.	
O	emekten	sonra	
zaten	bu	şeylerin	
yılların	emeği	
olduğu	için	
bunları	hak	
ediyorum,	
bunların	olması	
gerekiyor.	
Olmayacaksa	
niye	yapıyorum	ben...	Bu	
nedenle	yine	şaşırıyorum	ama	bu	tarz	
gelişmelerin	olması	lazım	diye	de	
düşünüyorum.	

n Ülkenin genel olarak nüfusuna 
baktığımızda aslında çok küçük 
rakamlara hitap ediyoruz. Bizim için 
çok büyük ama genele baktığımızda 
çok küçük rakamlar bunlar. Hemen 
bir soru daha ekleyeyim: Ulaşımda 
bisiklet kullanıyor musun?
Ulaşımda,	Ankara	içinde	kullanıyorum.	
Hardtail	bisikletimi	kullanıyorum	daha	
çok.	Ön	süspansiyonu	var	sadece.	
Rahatlıkla	ulaşımımı	sağlıyabiliyorum	
ama	genel	olarak	downhill	sporu	ile	
ilgilendiğim	için	bir	yere	gideceksem	
arabayla	gidiyorum.	

n Hala bisikleti trafikte 
kabullenmeyen, bisikletin trafikte 
olmadığını iddia eden diğer taşıt 
sürücüleri ile karşılaşıyoruz. Yol 
bisikletçisi olarak çok sık bir şekilde 
karşılaşıyorum. Antrenmanlarda 
diğer taşıt sürücüleri ile neredeyse 

Geçtiğimiz sene Barselona’da çektiğim videoda enduro ile backflip atmıştım. Onu hedefleyerek gitmiştim ve orada başarmıştım. O gün oldukça mutluydum.
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hep böyle bir diyaloğumuz oluyor. Yol 
sana çok uzak, sen dağlarda bisikletin 
keyfini yaşıyorsun ama bununla ilgili 
farklı bir bakış açısı ile bir önerin  var 
mı?
Bence burada belediyeye çok büyük 
bir	iş	düşüyor.	Çünkü	şehirlerde	
belediyelerin	söz	hakkı	genelde	oluyor.	
Bisiklet	yollarına	ağırlık	verilmesi	
gerekiyor	ve	bence	pankartlarla	
bununla	alakalı	bilinçlendirme	
yapılması	gerekiyor.	Ayrıca	kanunda	
cezaları	kuvvetlendirmeleri	gerekiyor	
ki	insanlar	çekinsin.	Bir	kişi	yaptığı	
zaman		bundan	etkilenirse	ikincinsi	
yapmaya	çekincektir.	Bu	şekilde	
sistem	oturacaktır	diye	düşünüyorum.	
Benim	şöyle	bir	avantajım	var,	
hareket	yapabildiğim	için,	sağdan	
sola	rahatlıkla	atlayabildiğim	için,	
beni	araçlar	sıkıştırsa	bile	kendimi	bir	
anda	kurtarabiliyorum.	Bugüne	kadar	

hep	böyle	oldu.	Ama	yol	bisikletinin	
böyle	bir	şansı	yok.	Siz	normal	bir	
çizgide,	düz	yolda	gidiyorsunuz	ve	
karşı	taraftan,	yandan	gelen	bir	araç	
size	dikkat	etmezse	hiçbir	şansınız	
kalmıyor.	

Burada bence belediyelere büyük bir 
görev	düşüyor.	Belediyelerin	bisiklet	
yollarını	arttırması	gerekiyor	ve	halkı	
bilinçlendirmesi	gerekiyor.	Yoksa	
çok	zor.	Yurtdışında	da	eminim	ki	
belediyeler	üstleniyordur.	Gerçi	orada	
daha	bilinçli	bir	toplum	var	ama...	
bilinçlenmek	gerek.	

n Son olarak seni takip edenlere, 
izleyicilere, bizi takip edenlere 
söylemek istediğin bir şeyler var mı?
Beni	dinlediğiniz	için	çok	teşekkür	
ederim,	öncelikle.	Bugün	Bike	
Pedia	ile	birlikte	güzel	bir	söyleşi	
yaptık.	Buradan	size	de	teşekkür	
ederim.	Bunun	dışında,	yavaş	yavaş	
normalleşme	sürecine	girdik.

Benim	gibi	evde	tıkılı	kalmış	bütün	
arkadaşlar	sabredin	az	kaldı.	Belki	
sokağa	çıktığımız	zaman	toplu	
sürüşler	yapamıyoruz	ama	solo	
olarak,	tek	olarak	istediğimiz	gibi	
sürüyor	olacağız.	Yakındır	rahat	rahat	
sürüşlerimiz.	O	günleri	iple	çekiyorum	
diyebilirim.	

n Seni yeni takip edecekler nereden 
sana ulaşacaklar?
Beni	yeni	takip	eden	arkadaşlarımız,	
abilerimiz,	ablalarımız,	YouTube’tan	
Burak	Uzun	olarak	ulaşabilir.	
Instagram’da da burakns olarak 
ulaşabilirler.	Beni	takip	etmeyi	
unutmayın	lütfen.	b

https://www.youtube.com/watch?v=CERiRJljVKA
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n Bisikletin hayatınıza girmesiyle sizde 
ne yönde etkileri oldu?
Önceleri	zayıf	kalma,	özgürce	beslenme	
gibi	basit	nedenlerim	vardı.	Daha	
sonraları	ise	Bahar	Klasikleri	ve	“Tur”ları	
keyifle	izleme,	bisiklet	yarışlarına	
katılma	ve	mesleğime	dahil	etme	gibi	
nedenlerim	oldu.	Tüm	bunların	içinde	
gelişimime	katkı	sağlayan	çok	fazla	insan	
tanıdım.	Böylelikle	keyif	aldığım,	sağlıklı	
hissettiğim,	çok	daha	sosyal	olduğum	bir	
hayata	adım	atmış	oldum.

n Bisiklet geçmişinizi alabilir miyiz? 
Bu	spora	5	yıl	once	başladım.	Kapadokya	
Gran	Fondo,	Marmara	Gran	Fondo,	
Antalya	UCI	Gran	Fondo	yarışlarında	
kısa	parkur	birinciliği	elde	ettim.	En	son	
geçtiğimiz	yıl	Ironman	Antalya	kadın	
takım	birinciliği	basamağına	çıktım.

n Yaptığınız antrenmanlardan 
bahsedebilir misiniz?
Antrenörüm	Ali	Gülcan	ile	üç	senedir	
çalışıyoruz.	Hem	bireysel	hem	de	grup	
antrenmanlarıyla	gelişimimi	takip	
ediyoruz.	Ayrıca	diyetisyenim	Gizem	
Keservuran	ile	sporcu	beslenmesi	
programı	uygulayarak	performansımı	
geliştiriyoruz.

n Son yıllarda bisiklet kullanan ve 
bisiklet sporu ile uğraşan kadın sayısının 
arttığını görüyoruz. Bu konudaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz?
Bisiklete	başladığım	ilk	yıl	yollarda	
neredeyse	hiç	kadın	göremezdik.	
Şimdilerde	ise	sayımızın	artması	oldukça	
mutluluk	verici.	Kadınların	sadece	
bisiklet	sporunda	değil	hayatın	her	
alanında	güçlü	ve	başarılı	olabileceğine	
inanıyorum.	Ben	de	özellikle	bu	sporu	
merak	eden,	başlamaya	heveslenen	
kadınlara	elimden	geldiğince	destek	
oluyorum.

n Bisiklet pahalı bir spor dalı. Bu konuda 
destekçileriniz var mı?
Bisiklet	sporunun	performans	
doğrultusunda	yatırım	yapılması	
gereken	bir	spor	olduğuna	inanıyorum.	
Yani	gelişiminiz	arttığında	parçaların	
da	bu	yönde	yenilenmesi	gerektiğini	
düşünüyorum.	Trek	Türkiye	ve	Garmin	
markaları	bu	konuda	en	büyük	
destekçilerim.	Her	geçen	yıl	hedeflerime	

uzmanlaştım.	Profesyonel	iş	hayatım	
dışında	ağırlıklı	olarak	bisiklet	sporuyla	
ve	son	yıllarda	da	koşuyla	ilgileniyorum.

n Bisiklet hayatınıza nasıl dahil oldu?
Ulaşım	amacıyla	aldığım	katlanır	bisiklet	
bu	tutkumun	başlangıcı	oldu.	Buna	spor	
yapma	ve	zinde	kalma	amaçlarını	da	
eklemek	istedim	ve	bir	yıl	dağ	bisikleti	
kullandım.	Bu	dünyaya	girince	daha	da	
geliştirebilmek	ve	içinde	olabilmek	için	
bir	de	yol	bisikleti	aldım.

Ö 
nceleri	katlanır	bisikletle	
ulaşımını	sağlayan,	daha	sonra	
bisiklet	sporuna	gönül	veren	
İpek	Alakuş	(@ipologgg)	tam	

bir	kahve	düşkünü.	Gelin	hikayesini	
kendisinden	dinleyelim.	

n İpek Alakuş’u tanıyabilir miyiz?
İstanbul	Üniversitesi	Seramik	bölümü	
mezunuyum.	Uzun	yıllar	perakende	
sektöründe	yöneticilik	görevi	yaptım.	Son	
5	yıldır	sosyal	medya	iletişimi	üzerinde	
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ve	gelişimime	bağlı	değişiklikleri	bu	
markalarla	sağlıyoruz.

n Trafikte bisiklet kullanımı ile ilgili 
görüşlerinizi alabilir miyiz?
İstanbul	gibi	bir	metropolde	bu	sporu	
gerçekleştirmek	gerçekten	çok	zor.	
Toplu	taşıma	araçlarının	ne	yazık	ki	
hala	bisiklet	ve	motosiklet	gibi	trafiğin	
parçası	olan	araçların	varlığına	yönelik	
hareket	etmediğini	görüyoruz.	Bu	
nedenden	dolayı	trafiğin	başlamadığı	
çok erken saatlerde antrenman yapmak 
durumunda	kalıyoruz.

n Bisikletle ilgili bir anınızı var mı?
İlk	birincilik	elde	ettiğim	Kapadokya	Gran	
Fondo	yarışımın	finishinde	beni	harika	
bir	sürpriz	bekliyordu.	Babası	ile	yarışı	
izleyen	küçük	bir	kız	benimle	tanışmak	
istedi.	Yarıştan	çok	etkilenmişti	ve	“Bir	
gün	ben	de	yarış	kazanacağım!”	demişti.	
Ben de onu yüreklendirmek için 
ilk	madalyamı	kendisine	
hediye	etmiştim.	
Dilerim	onun	gibi	
başka	kızlar	da	
her	yarıştan	
kendisine hayat 
hedefi	çıkarır.

n Bisiklet severlere tavsiyelerinizi ve 
mesajlarınızı alabilir miyiz?
Bu	sporu	yapmak	isteyenler	başkasının	
performansıyla	yarışmadan,	profesyonel	
kişilerin	desteğiyle	kendi	gelişimlerine	
odaklanmalılar.	Her	zaman	rakipleri	
kendileri	olmalı.	Hep	söylediğim	“bisiklet	
diş	fırçası	gibidir,	sadece	size	özeldir”.	
Dolayısıyla	tatmininiz,	keyfiniz	ve	
başarınız	sadece	sizi	ilgilendirir.	

n Pandemide bisikletle ilgili neler 
yaşıyorsunuz?
Pandemi	sürecinde	dışarıda	birkaç	kez	
sadece	ulaşım	için	bisiklete	binebildim.	
Onun	haricinde	çok	sık	olmasa	da	
trainer	antrenmanı	yaptım.	Açıkçası	
çok	sevdiğimi	söyleyemem.	Bunu	da	
performansımı	geliştirmeye	yönelik	değil	
bisikletimi	özlediğim	için	yaptım.	Çünkü	
ben	dışarıda	bisiklete	binerken	yüzünde	
rüzgarı	hissedip	kokularla	mutlu	olan	

biriyim.b



Bisiklete binene kadar acele et 
ama bindikten sonra acele etme.

Anonim

µ Tanju TAŞÇILAR



Pandemi 
süreci	devam	

etmekte ancak 
bisiklet dostu mekanları	

tanıtmaya	devam	
ediyoruz.	Hayat	

normale	döndüğü	
zaman	ya	da	yeni	
normale geçince 

uğrak	noktalarınıza	ekleyiniz.	Konum: Urla 
Yer: Erol Bisiklet
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Daha	çocuk	yaşta	iken,	bisikletine	
atlayıp	uzaklara	gitme	hayali	ile	
geceleri	uykuya	dalan	Osman	
Erol,	bu	tutkusunu	da	
bisiklet	ile	alakalı	bir	işe	
dönüştürme	isteği	ile	
aslında	Erol	Bisikletin	
temelini	oluşturmuş.	
Aileden gelen 
bisiklet tutkusu 
ile	-babası	uzun	

yıllar	Hollanda’da	yaşamış-	bisiklet	
hep	odak	noktası	olmuş.	2007	yılında	
televizyonda	izlediği,	bir	bisikletlinin	
dağdan	downhill	bisikleti	ile	iniş	yaptığı	
videodan	öyle	etkilenmiş	ki	bu	hayatını	
değiştirecek	kadar	etkili	olmuş.	

O	videoyu	izledikten	sonra	bisiklete	
daha	farklı	bakmaya	başlamış.	
Hayatını	bisiklete	göre	şekillendirmeye	
başlamış.	Evin	garajı	bisiklet	parçaları	
ile	dolup	taşmaya	başlamış.	Aslında	
kafasındaki	dükkân	fikrinin	temelleri	
yavaş	yavaş	atılmaya	başlıyordu	
farkında	olmadan	ama	tabi	bir	yer	
açma	işi	de	hemen	olmuyor	haliyle.	
Okul	hayatı,	ondan	sonra	iş	hayatı	gibi	
yaşamın	gerçekleri	engel	koyabiliyor	
ve	böylesi	engeller	genelde	ani	bir	
karar	sonrası	hayata	geçiriliyor.	Sevgili	
Osman	için	de	aynı	durum	geçerli	
olmuş.	2015	Kasım	ayında	işten	ayrılıp,	
Urla’ya,	doğduğu	topraklara	geri	
dönüş	yapıp,	hayalini	gerçekleştirmeye	
koyulmuş.

Urla	içinde,	bisiklet	kültürüne	hizmet	
etmek	amacıyla,	2016	Şubat	ayında	
Erol	bisikleti	faaliyete	açmış	ancak	
bir	şey	eksikmiş...	Kahve!	Nitelikli	
kahve	furyası	Türkiye’de	yeni	yeni	
yaygınlaşmaya	başlıyorken,	gelen	
bisiklet	dostlarını	daha	keyifle	

ağırlayabilmek	ve	bir	buluşma	
noktası	yapmak	için	alınan	

barista	eğitimi	ile	artık	
sadece	bisiklet	satış	
ve	tamir	dükkânı	
değil	aynı	zamanda	
bir	kahve	molası	
ve	hoş	sohbetler	
için	uğrak	yeri	
haline	gelmiş.	Artık	

Öncelikle	tüm	okurlarımızın	
Ramazan	Bayramı’nı	
en	içten	dileklerimizle	
kutlarız.	Yaşadığımız	

salgın	nedeniyle	unutulmaz	olacak	
bir	bayram	geçirdiğimiz	bugünlerde	
sizlere	yine	bisiklet	dostu	mekanları	
uzaktan	da	olsa	tanıtmaya	devam	
ediyoruz.	Bu	sefer	biraz	İzmir	
merkezinin	dışına	çıkıyoruz.	
Urla’ya	doğru	uzanıyoruz.	Erol	
Bisiklet&Espresso	Bar.

BISIKLET
DOSTU MEKANLAR

7

EROL BİSİKLET 
& eSPRESSO 
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hobisi,	işi	haline	dönüşmüş.	Bisiklete	
dair	yüzlerce	marka,	keyifli	sohbet	ve	
enfes	kahve...	Kendini	bisikletin	hızla	
dönen	dünyasına	ve	bisiklet	kültürünü	
herkese	yaymaya	adamış	insanların	
buluşma	noktası.

Bünyesindeki	servis	hizmeti	ile	
bisikletlilerin	tüm	ihtiyaçlarını	
karşılayabilecek	bir	seviyede.	Yeni	
başlayacak	bisiklet	sevdalıları	ya	da	
profesyonel	sporcular	için	geniş	bir	

“ Ulrla’da, İzmir 
merkezinden uzakta 

olsalar da, Türkiye’nin 
birçok yerinden, her 

yaştan ve her kesimden 
müşteriler edinmişler!

ürün	yelpazesi	var.	Ayrıca	bisiklete	
yeni	başlayanlara	ya	da	başlayacaklara	
teknik	danışmanlık,	eğitimler	ve	
work-shoplar	düzenlemekte.	Urla	gibi	
İzmir	merkezinden	uzakta	olsalar	
da	Türkiye’nin	birçok	yerinden,	her	
yaştan	ve	her	kesimden	müşterileri	
bulunmakta.	Bunun	altında	bisiklet	
kullanan	veya	kullanmak	isteyen	
herkese	bir	şekilde	ulaşmak	istemeleri	
yatıyor.	Antalya’daki	bir	müşterisi	almış	
olduğu	bisiklet	ile	tura	çıktığında,	
rotasını	bu	güzel	mekândan	geçirecek	
şekilde	ayarlamış	ve	geldiğinde	kahve	
eşliğinde	yapmış	oldukları	keyifli	
sohbetin	ne	kadar	eşsiz	ve	kıymetli	
olduğunu	belirtiyor.

Tabi	şu	anda	tüm	dünyada	olduğu	
gibi	ülkemiz	de	salgın	sürecinden	
geçmekte.	Herkes	gibi	bu	sürecin	
bir	an	önce	sağlıklı	bir	şekilde	son	
bulması	temennisindeler.	Bu	dönemde	
sağlık	bakanlığının	belirlemiş	olduğu	
kurallara	harfiyen	uymuşlar.	Sokağa	
çıkma	kısıtlamaları	zamanlarında	
dükkân	kapalı.	Açık	olduğu	zamanlarda	
da	sosyal	mesafe	kurallarına	uyarak,	
içeri	alınan	müşteri	sayılarına	özen	
gösterilmiş.	Bu	süreçteki	en	zorlayıcı	
kısım,	bisiklet	dostları	ile	kahve	için	
bir	araya	gelememek	olmuş.	Bu	
süreçte	kahveleri	al-götür	şeklinde	
servis	etmişler.	Servis	hizmeti	için	de	
randevu	ile	çalışılmaya	başlamışlar.	
Bu	pandeminin	en	büyük	artısı	bisiklet	
ile	ulaşıma	teşvik	edici	olduğunu	
belirterek,	bisikletli	sayısında	önemli	
bir	artış	beklediklerini	dile	getirdi.	
Bizler	de	buna	katılarak,	yolunuzu	
muhakkak	Urla’dan	geçirip,	kahve	ve	
güzel	sohbet	için	buraya	uğramanızı	
tavsiye	ediyoruz.b
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Birçok	kişinin	evde	kaldığı	
ve	stresin	yoğunlukla	
yaşanabildiği	bugünlerde	
sizin	de	beslenme	düzeniniz	

bozulduysa,	bununla	beraber	de	sindirim	
sisteminizde	yavaşlamalar	yaşamaya	
ve	kabızlık	yaşamaya	başladıysanız	
önerilerimize	mutlaka	kulak	verin.

Kabızlık	Çözücü	Öneriler

•	Lif	Alımınızı	Arttırın	-	Bağırsak	
hareketlerini	arttırma	yöntemlerinden	
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biri	beslenmenizde	lifli	gıdalara	yer	
vermenizdir.	Lifli	gıdalar	bağırsak	
hareketlerini	arttırarak	kabızlığı	
önlediği	gibi	doygunluk	sağladığı	için	
zayıflamada	da	etkili	bir	yöntemdir.	Diyet	
lifini	arttırmak	için	bugünlerde	beyaz	
ekmek	yerine	tam	tahıllı	ekmekleri,	
pirinç	pilavı	yerine	bulgur	pilavını	tercih	
edin.	Kurubaklagil	yemeği	yemeğe,	
temizliğine	inandığınız	meyveleri	
kabuklarıyla	yemeye	özen	gösterin.	

•	Protein	Alımınızı	Kontrol	Edin	-	
Kabızlığın	en	temel	nedenlerinden	
biri	de	protein	alımının	çok	yüksek	
olmasıdır.	Bugünlerde	kolay	yemek	
olduğu	düşünülerek	veya	vücut	direncini	
arttırma	düşüncesi	ile	et	tüketimi	artmış	
durumda	ancak	etler	protein	içeriği	
yüksek	olmasına	rağmen	lif	içeriği	düşük	
ve	sindirimi	zor	besinlerdir.	Bu	nedenle	
et	yerken	öğününüzün	lif	içeriğini	
yükseltebilmek	için	etler	sebzeler	ile	
pişirilebilir.	Yemeğinizin	yanında	salata	
yemek	de	lif	almanıza	katkı	sağlayacaktır.

Püf	Noktası:	Kansızlık	problemi	olan	
bireylerde	kabızlık	daha	sık	görülür.	Bu	
nedenle	kansızlık	probleminiz	varsa,	eti	
C	vitamini	içeren	sebzeler	ile	yemeniz	

Deniz ZÜNBÜLCAN
Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı
2

demir	emiliminin	artmasında	da	etkili	
olacaktır.		

•	Su	İçin	-	Su	içmek	kabızlıktan	kurtulmak	
için	oldukça	etkili	bir	yöntemdir.	Çünkü	
vücudunuzdaki	su	kaybının	yüzde	
10’a	ulaşması	beraberinde	kabızlığı	
getirmektedir.	Günde	en	az	8-10	bardak	
su	içilmesi	oldukça	önemlidir.
    
•	Hareket	Edin	-	Kabızlık	bağırsaklarınızın	
hareketsiz	olması	ile	de	gelebilen	
bir	rahatsızlıktır.	Evde	kaldığımız	
bugünlerde	fiziksel	aktivitenizin	azalması	
kabızlığı	tetikliyor	olabilir.	Bu	nedenle	
evde	yapılabilecek	hareketler	ile	kendi	
hareketinizi	arttırarak	bağırsaklarınızı	da	
hareketlendirebilirsiniz.	

•	Sofrada	yoğurt	olsun.	Kabızlık	
tedavisinde	kullanılabilecek	bir	diğer	
yöntem	ise	bağırsak	florasına	olumlu	
etki eden probiyotik besinlerden 
faydalanmaktır.	Bu	dönemde	yoğurt,	
kefir	gibi	besinlerin	alınması	olumlu	etki	
yapacaktır.	Alınan	probiyotik	besinler	
bağırsakların	düzenli	bir	şekilde	
görevlerini	yapmasını	sağlayacaktır.	

BUNU	YAPMAYIN!

Birçok	kişinin	kabızlık	anında	başvurduğu	
ilk	yöntem	laksatif	ilaç	kullanmak	ya	da	
sinameki	içeren	bitki	çaylarını	içmektir.	
Ancak	kabızlık	ilk	aşamada	zararsız	
bir	hastalıktır.	Bu	nedenle	ilk	aşamada	
önemli	olan	bu	yöntemlere	başvurmadan	
kabızlığı	çözümlemeye	çalışmaktır.

Kronik	kabızlık	ile	karşılaşıldığı	zaman	ise	
tedavi	için	uzmana	danışılmalıdır.	Çünkü	
uzun	süren	kabızlık	başka	bir	hastalığın	
habercisi	olabilir.

Bağırsak	Hareketlerini	Hızlandıran	
Tarifler

Kabızlıktan	kurtulmak	ve	düz	bir	karına	
sahip	olmak	istiyorsanız	aşağıdaki	
tariflerden	faydalanabilirsiniz.

•	Kuru	erik	içerisindeki	difenilizatin	
maddesi	ile	bağırsak	hareketlerini	arttırır.	
Bu	nedenle	kabızlık	tedavisinde	kuru	
erikten	faydalanabilirsiniz.	Sabah	aç	
karnına	3	kuru	erik	ve	ılık	1	bardak	su	
için.	

•	4	adet	kuru	kayısıyı	haşladıktan	sonra	
2	tatlı	kaşığı	zeytinyağı	ekleyerek	sabah	
aç	karnına	yiyebilirsiniz.	Kuru	kayısının	
lif	içeriği	ve	zeytinyağının	bağırsak	
hareketlerini	arttırıcı	etkisi	kabızlığınıza	
çözüm	olacaktır.

•	Bağırsak	sağlığınız	için	betaglukan 
içeren	yulaf	ezmesini	yapabilirsiniz.	
Sabah	kahvaltınızda	yulaf	ezmesi	+	
yoğurt	+	kuru	meyve	+	1	tatlı	kaşığı	 
zeytinyağı	karıştırıp,	yiyebilirsiniz.

•	Kurubaklagil	ve	sebzelerin	birleştiği	
bir	salata	ile	probiyotik	etkisi	olan	yoğurt	
kabızlığınıza	çare	olabilir.	Haşlanmış	
nohut	+	dilediğiniz	yeşillikler	+	1	tatlı	
kaşığı	zeytinyağı	+	dilediğiniz	baharatlar	
ile	hazırlanmış	salata,	1	kâse	yoğurt	ve	
tam	tahıllı	ekmek	iyi	bir	öğün	seçeneği	
olacaktır.b

  SİNDİRİMİ
RAHATLATAN 
ÖNERİLER
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kaliper	sistemine	sahip.	Bu	sayede	
hem	ağırlıktan	tasarruf	edilmiş	hem	
de	temiz	görünüm	sağlanmış	oluyor.	
Vites	ve	fren	sistemi	ile	ilgili	olan	tüm	
kablolar	kadronun	içerisinden	ilerliyor.	
Bisikletin	kadro	tasarımının	rüzgar	
tünellerinde	özel	yapıldığını	biliyoruz.	
Bunun	en	büyük	izlerinden	biri	maşa	
ile	aynı	yükseklikte	biten	arka	üçgenin	
üst	bacağı	oluyor.	Bisiklete	yandan	
bakıldığında	bu	tasarım	öğesi	ilk	dikkat	
çeken	yerlerden	biri	oluyor.	

DT	Swiss	R470	çemberler	24	telli	
olarak	örülmüş.	Bu	sayede	hem	
bozuk	zeminden	hem	de	yüksek	fren	
gücünden	daha	az	etkileniyorlar.	
Specialized	Tarmac	SL6	Sport	
Disc	hem	aktarım	hem	de	fren	
sisteminde	Shimano	R7000	105	

Specialized	markasının	yol	
için	ürettiği	en	popüler	
modeli	her	zaman	Tarmac	
olmuştur.	Ancak	marka	

duruşu	gereği	rakiplerine	göre	yüksek	
olan	fiyatı	kullanıcıların	bir	miktar	
mesafeli	olmalarına	sebep	olmuştur.	
Specialized	Tarmac	SL6	Sport	
Disc	ile	buzları	eritmeyi	hedefliyor.	
Tarmac	Disc	ailesinin	en	uygun	fiyatlı	
üyesi	olan	SL6	Sport	Disc	bu	sayıda	
konuğumuz.

Öncelikle	teknik	özellikler	ile	
başlayalım.	Specialized	Tarmac	SL6	
Sport	Disc	ailenin	diğer	üyeleri	ile	
aynı	FACT	9r	karbon	fiber	örümünde	
kadrosete	sahip.	Yüksek	rijitlik,	sokma	
mil,	güncel	geometri	tasarımı	ve	
tamamen içeriden giden kablo sistemi 
gibi	özelliklere	sahip.	Sele	borusu	
S-Works	logosunu	taşıyor	ve	bir	miktar	
esnemeye	izin	veriyor.	Bu	sayede	
soğuk	asfalt	gibi	bozuk	zeminlerde	
sürerken	böbrek	taşı	dökmenize	gerek	
kalmıyor.	Kadro	güncel	düz	bağlantı	

grupset	ile	geliyor.	Bu	sayıda	bir	
test	bisikletimizde	daha	bu	setten	
yer	aldığı	için	ayarlarına	oldukça	
aşina	olduk.	Shimano	105	serisini	
genellikle	üst	serinin	özellikleri	ve	
yüksek	dayanıklılığın	birleşimi	olarak	
görmüşüzdür.	Profesyonel	atletlerin	
antrenman	bisikletlerinde	ya	da	iddialı	
binicilerin normal bisikletlerinde yerini 
alır.	50-34	aynakol	dişlileri	11-30	
kaset	ile	eşleştirilmiş.	Genel	kullanım	
için oldukça yeterli oranlara sahip 
gözüküyor.	

Specialized 
Tarmac 

SL6 Sport Disc 
performans açısından 

tartışmasız başarılı 
bir bisiklet.

7



46  •  bikepedia  •  HAZİRAN ‘20

Hidrolik	fren	sistemi	çok	iyi	çalışıyor.	
Önde	160mm	arkada	140mm	olan	
rotorlar	ne	yazık	ki	ice-tech	özelliğine	
sahip	değil.	Uzun	inişlerde	frenlerin	
çok	ısınması	ötmeye	sebep	olacaktır.	
Ayrıca	Shimano	Di2	serisi	dışındaki	
modellerde	hidrolik	STI	kolların	üst	
haznesini	halen	epey	büyük	üretiyor.	
Eğer	kolların	üst	kısımları	mekanik	
modellerde	de	ufalırsa	ergonomi	
olarak	rakipsiz	olacağını	düşünüyoruz.

Specialized	Tarmac	SL6	Sport	Disc	
performans	açısından	tartışmasız	
başarılı	bir	bisiklet.	Bunda	kadroset	
tasarımının	ve	grupsetin	önemi	
büyük.	26mm	genişliğindeki	
Specialized	Turbo	Pro	lastikler	
iki	dünyanın	da	avantajlarını	

barındırıyor.	Hem	düşük	basınçta	
kullanabilecek	kadar	kalın	hem	de	
yüksek sürtünme yaratmayacak kadar 
inceler.	Çoğu	binicinin	kendi	bisiklet	
markasına	aldırmadan	satın	aldığı	
Specialized	Power	sele	bisikletin	
üzerinde	fabrikadan	geliyor.	Bunlar	
düşünüldüğü	zaman	bisikletin	katma	
değeri	epey	yükseliyor.	Ancak	fiyatına	
bakıldığında	potansiyel	alıcıları	derin	
bir	düşünce	kaplıyor.	Bu	bisiklet	
şu	anda	ülkemizde	23,290TL’ye	
satılıyor.	Diğer	Shimano	R7000	setli	
bisikletlere	bakıldığında	fiyatın	epey	
yüksek	olduğunu	söyleyebiliriz.	Ancak	
bu	farkın	950	gram	ağırlığındaki	
Specialized	Tarmac	SL6	Disc	
kadrosetten	geldiğini	tahmin	etmek	
zor	değil.	

Sonuç	olarak	kadroya	yatırım	yapmak,	
iyi	bir	bisiklete	binmek	istiyorsanız	bu	
bisikleti	öneriyoruz.b  

TARMAC SL6 SPORT
KADRO Tarmac	SL6,	FACT	9r	karbon	fiber,	binici	odaklı	geometri,	pasolu	orta	

göbek,	içeriden	kablo,	12x142mm	sokma	mil,	flat-mount	kaliper	
bağlantısı

MAŞA FACT	10r	carbon,	12x100mm	sokma	mil,	flat-mount	kaliper	bağlantısı
AYNAKOL Shimano	105	R7000,	HollowTech	2,	11-speed,	50/34t

ORTA	GÖBEK Shimano
ZİNCİR KMC	X11	EL,	11-speed	w/	Missing	Link™
VİTES	KOLU Shimano	105	R7020	hydraulic	disc
ÖN	AKTARICI Shimano	105	R7000,	braze-on
ARKA	AKTARICI Shimano	105	R7000-GS,	medium	cage
KASET Shimano	105	R7000,	11-speed,	11-30t
SELE Specialized	Power	Sport
GİDON	BANDI Specialized	Roubaix	S-Wrap
SELE	BORUSU S-Works	FACT	carbon	27.2mm,	20mm	offset
GİDON Specialized	Shallow	Drop,	6061	alüminyum,	70x125mm,	31.8mm	clamp

GİDON	BOYNU Specialized,	3D-forged	alloy,	4-bolt,	7-degree	rise

LASTİKLER Specialized	Turbo	Pro,	60TPI,	katlanır,	BlackBelt	korumalı,	700x26mm
JANT	SETİ DT	Swiss	R470	Disc	çember,	rulmanlı	göbekler,	24	telli
FREN Shimano	105	R7070,	hydraulic	disc
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Yıl	2001,	Alpe	d’Huez	tırmanışı,	
Fransa	Bisiklet	Turu’nun	(Tur)	
10.	Etabı.	Lance	Armstrong	
sonradan tarihe geçecek 

meşhur	bakışını	dönemin	en	büyük	
rakiplerinden	Jan	Ullrich’e	atıyor.	
Sonrasında	vites	düşürme	gereği	
bile	hissetmeden	pedal	devir	sayısını	
(kadans)	arttırarak	atağa	geçiyor.	O	
sırada	Ullrich’in	pedalları	ise	patates	
ezici	gibi	yavaş	çalışmakta.		

Lance	Armstong,	Tur’u	2001	dahil	
artarda	7	kez	kazanması,	kanseri	
yenip	spora	geri	dönmesi	ve	son	
olarak	doping	kullanımı	nedeniyle	
günümüzde	bile	hayli	popüler	bir	figür.	
Ancak	bisiklet	sporunu	bilimsel	açıdan	
izleyenler	için	yüksek	kadansın	en	
önemli	uygulayıcılarından	biri	olarak	
görülmekte.

Bu	benim	“Tur”um,

Lance’den	yıllar	sonra,	2013’te,	
sonradan	bir	Tur	efsanesi	olacak	Chris	
Froome	(Froomey)	benzer	bir	bakışı	
Mont	Ventoux	çıkışında,	rakibi	Alberto	
Contador’a	(El	Pistolero)	atacak	ve	
bitişe	7	kilometre	kala	o	meşhur	yüksek	
kadanslı	(>120/dakika)	hiç	de	mütevazi	
olmayan	atağı	ile	etabı	ve	sonrasında	ilk	
Tur	galibiyetini	kazanacaktı.

Her	ne	kadar	birçok	farklı	etken	olsa	
da,	yüksek	kadans	çevirebilmelerinin	
bu	iki	galibiyette	önemli	rol	oynadığını	
söyleyebiliriz.	

Bisiklet	sporunda	süregelen,	daha	da	
devam	edecek	gibi	duran	bir	tartışmayı	
kendi	bakış	açımla	sizler	için	derlemeye	
çalışacağım.	Kadansın,	bisiklet	sporunda	
performans	ve	verimlilik	üzerine	
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etkilerini	görmek	üzere	yazımıza	devam	
edelim.

Bisiklette	sabit	güç	çıktısı	(watt)	elde	
etmenin	farklı	iki	yolu	vardır.		

•	Bunlardan	ilki	düşük	(yumuşak)	bir	
viteste	yüksek	pedal	devri	(kadans)	ile	
çevirmek.	

•	İkincisi	yüksek	(sert)	bir	viteste	daha	
düşük	kadansta	çevirmek.	

Her	iki	yöntem	incelendiği	zaman,	
yüksek	kadans	ile	karakterize	olanın	
düşük	kadanslı	seçeneğe	göre	kalp	
hızını,	sistolik	(büyük)	kan	basıncını	ve	
de	dolayısıyla	“Rate	Pressure	Product”	
(RPP)	olarak	adlandırılan	kalbin	karşı	
karşıya	kaldığı	yükü	daha	çok	arttırdığı	
gözlenmektedir	(1).	

Farklı	submaksimal	şiddetlerde	
(VO2max’ın	%50,	65,	80’i	oranında),	
uzamış	(180	dakika)	bisiklet	
egzersizinde,	>100/dakika	kadans	
sayıları,	80/dakika	kadans	sayılarına	göre	
%5-6	oranında	daha	verimsizdir.	Üretilen	
watt	dikkate	alındığı	zaman	da	80/
dakika	kadansda	anlamlı	oranda	yüksek	
değerler	elde	edilebileceği	çalışmalarda	
gösterilmiştir	(2).

Watt	değerlerinin	sabit	tutulduğu	
çalışmalarda,	farklı	kadans	değerlerinin	
kalp	hızı	değişkenliği	(HRV)	üzerine	
etkileri	incelenmiş,	kadans	sayısı	
arttıkça	vücutta	parasempatik	geri	
çekilmenin	hızlandığı	ve	sempatik	
yükle	karşılaşmanın	erkene	alındığı	
görülmüştür	(3).

Özellikle	submaksimal	iş	yüklerinde,	

kadans	sayısının	arttırılması	dokuda	
oksijen	ihtiyacını	arttırmakta	ve	ihtiyacın	
karşılanması	için	kalp	hızı,	oksijen	
ihtiyacı,	karbondioksit	üretimi	ve	kan	
laktatının,	düşük	kadanslı	sürüşe	göre	
arttığını	görmekteyiz.	Ayrıca	hissedilen	
yorgunluk	da	artmaktadır	(4).

Bunlara	neden	olan	temel	faktör,	
iskelet	kasının	metabolik	ihtiyaçlarının,	
yükselen	kadans	sayısı	ile	artmasıdır.	
Kalp	ve	akciğerler	daha	çok	çalışarak	
bu	ihtiyacı	gidermeye	çalışır.	Özellikle	
artan	watt	değerleri	ile	dokuya	oksijen	
desteği	yetersiz	hale	gelebilir	ve	kas	
dokusunun	oksijen	doygunluğu	azalır.	
Solunumsal	eşik	(VT)	düzeyinde	yapılan	
bisiklet	egzersizinde,	kadans	sayısının	
arttırılması	verimliliği	azaltabilir	ve	
kas	dokusunun	egzersiz	sırasındaki	
oksijenlenmesini	bozabilir	(5).	

Düşük	şiddette	yapılan	bisiklet	
egzersizinde	kadansın	arttırılması	
pedal	verimliliğini	azaltan	çok	önemli	
bir	faktördür.	Yapılan	bir	çalışmada	
düşük	watt	(50	watt)	yüksek	kadans	
(110/dakika)	bisiklet	egzersizinde,	
enerjinin	%60’ından	fazlasının	bacakları	
çevirmeye	harcandığı,	enerjinin	
sadece	%40	veya	daha	azının	pedala	
yansıtılabildiği	gözlenmiştir	(6).

Kadansın	yüksek	olduğu	(100-120/
dakika)	sürüş	tarzları	özellikle	sprint	
performansını	ve	rakibine	atak	yapabilme	
şansını	arttırmaktadır.	Bu	avantaj,	kalpte	
oluşan	yüklenme	(artan	kalp	hızı,	sistolik	
tansiyon,	RPP),	metabolik	verimsizlik	
olarak	sporcuya	fatura	edilecektir.	Bu	
nedenle	yol	zamana	karşı	yarışlarında	
görece	düşük	kadans	değerleri	
uygulanırken	(90-100/dakika),	4	saat	

  YÜKSEK KADANS
GERÇEĞINE 
FARKLI BIR 
“BAKIŞ”
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ve	üzeri	süren	endurans	yarışları	çok	
daha	düşük	kadanslar	ile	(70-90/dakika)	
yapılır.	Watt	çıktısının	düşmemesi	için	
sporcuların	artan	pedal	sertliğine	karşı	
mücadele	etmeleri	gerekeceği	bilinen	
bir	gerçektir	(7).	Özellikle	200	watt	ve	
altında	yapılan	sürüşlerde	düşük	kadans	
değerlerinin	(50-60/dakika)	en	ekonomik	

seçenek	olduğunu	bilmekteyiz.	Artan	
iş	yükü	ile	beraber	(350	watt	civarı)	
ise	kadansın	80-100/dakika	aralığına	
gelmesi	sürüş	ekonomisine	yardımcı	
olmaktadır.	

Yol	bisiklet	yarışında	53/12	oranlı	
vites	kullanan	bir	sporcunun,	peloton	
içerisinde	50	km/saat	hızda	ilerlerken	
>85	/dakika	kadans	çevirmesi	
gerekecektir.	Bu	anlamda	profesyonel	
bisiklet	sporcuları	arasında	yüksek	
kadans	sürüşünün	neden	bu	denli	

popüler	olduğunu	anlamak	mümkün.	
Tırmanış	etaplarında	yapılan	kısa	
süreli	ataklarda	ve	sprint	finişi	ile	biten	
etapların	son	kısmında	ise	120/dakikaları	
bulan	yüksek	kadans	değerlerini	
görmeye	devam	edeceğiz	(7,8).	

Kadans	sayısının	artışının	metabolik	

yükler	getirdiğini	belirtmiştim.	Ancak	
sporcunun	watt	üretme	gücü	arttıkça,	
profesyonel	atletlerdeki	gibi	daha	yüksek	
kadanslarda daha yüksek metabolik 
verimlilik	kazanabileceğini	öngörebiliriz	
(8).	

Tüm sporculara uyan tek bir kadans 
reçetesi	yazmak	imkânsızdır.	Sporcunun	
yaşı,	atletik	düzeyi,	kilosu,	sürüş	tekniği,	
genel	sağlık	parametreleri,	bisiklet	
sporundaki	disiplini	(tırmanış,	zamana	
karşı,	sprint,	triatlon	vb.)	gibi	birçok	

faktör	bireysel	yaklaşımın	gerekliliğini	
doğurmakta.	Kadans	değerinin	kalp	ve	
metabolizma	üzerine	olan	etkilerinin	
dışında,	eklemler	üzerine	de	etkilerinin	
olduğunu	biliyoruz.	Eklemlerimizin	
sağlığı	için	kabaca	bir	değer	vermek	
gerekirse,	üretilen	güç	(watt)	ile	de	
ilişkili	olmakla	beraber,	80-90/dakika	
kadans	değerlerinin	ideal	olduğunu	
söyleyebiliriz.	Hissedilen	yorgunluk	
açısından	yapılan	değerlendirmelerde	
ise	80/dakika	değerinin	ideal	bir	kadans	
olduğunu	düşündüren	verilere	sahibiz.	
Düşük	kadansta	hissedilen	yorgunluk	
daha	çok	periferik	(bacak	ve	kaslarda)	
iken yüksek kadansta hissedilen 
yorgunluk	daha	çok	santral	(kalp	ve	
akciğerde)	tanımlanmaktadır	(8).	

Triatletlerin,	bisikletten	sonra	koşması	
gerektiği	göz	önüne	alındığında,	
bisiklet	ayağının	son	kilometrelerinde	
kadans	sayısını	75/dakika	değerlerine	
düşürmeleri	takip	eden	koşuda	olumlu	
etkilere	neden	olabilir	(9).	

Sonuç	olarak;

•	Sabit	güç	çıktısı	(watt)	varlığında	yüksek	
kadansın	kalbe	daha	çok	yüklendiğini	
söyleyebiliriz,

• Yüksek kadans beraberinde yüksek 
egzersiz	şiddetini	dolayısıyla	yüksek	
watt	değerlerini	sürdürebilen	atletlerde	
verimli	gibi	durmakta,

•	Elit	veya	profesyonel	düzey	atletlerde	
yüksek	kadans	yüksek	şiddet	pedal	
çevirebilme	her	zaman	repertuvarda	
olması	gereken	bir	parça	gibi	
düşünülebilir,	gereğinde	kullanılması	
(tırmanışta	atak	yaparken	veya	sprint	

finiş	esnasında)	sonuca	etki	edebilir,

•	Düşük	güç	(watt)	çıktıları	ile	beraber	
yüksek	kadans	egzersizi	verimsiz	hatta	
zararlı,

•	Bisiklet	egzersizine	yeni	başlayan	veya	
gelişme	döneminde	olan	sporcuların	
yüksek	kadans	antrenmanlarında	aceleci	
olmaması	uygun	olacaktır,

•	Dayanıklılığın	ön	planda	olduğu	
uzun	süre	sabit	watt	çevirmenin	
gerektiği	zamana	karşı	yol	yarışları	gibi	
durumlarda	görece	düşük	kadanslar	
tercih	edilmelidir,
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•	Egzersiz	sırasında	vücudumuzu	
dinlemeliyiz.	Bacaklar,	akciğer	ve	kalpten	
önce	bitiyorsa	daha	yumuşak	bir	viteste	
kadans	sayısını	bir	miktar	arttırmak	(watt	
değeriniz	sabit	kalacak	şekilde)	uygun	
olabilir.	Eğer	nefesiniz	yetmiyor	nabzınız	
yükseldi	ancak	bacaklar	hala	canlı	ise	
kadansı	azaltıp	bir	sert	vitese	almak	
faydalı	olabilir,

•	Triatlon	özelinde	ise	bisikletin	son	
kilometrelerinde	kadans	düşürerek	
koşuya	uyumu	arttırmak	ve	koşuda	
oluşacak	yorgunluğu	ötelemek	mümkün	
olabilir.

Sağlıklı	günlerde	yollarda	buluşmak	
üzere.	b
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7

Akçay	Bisiklet	Grubu	Başkanı,	
Esma	Alkan	ile	yaptığımız	
bisiklet	dolu	söyleşimizde,		
kendisinin	İzmir’den	

Akçay’a	taşınması	ile	başlayan	bisiklet	
macerasını,	Akçaybis’in	kurulmasını,	
gelişmesini,	etkinliklerini	ve	çok	daha	
fazlasını	dinledik.	Akçay’daki	bu	
güzide	bisiklet	grubunu	tanıma	şansı	
bulduk.	

nAkçay Bisiklet Grubu’nun kuruluş 
hikayesini ve ne zaman kurulduğunu 
öğrenebilir miyiz?
2014		yılının	ilk	aylarında	İzmir	
Karşıyaka’dan	Akçay’a	taşındığımda		
kafelerin	tıkabasa	okey	oynayan	
insanlarla	dolu	olduğunu	görünce;	
kadın	arkadaşlara	bisiklet	sürmeyi	
öğretip,	böylesine	güzel	yörenin	
bölgeye	has	güzelliklerini,	Kaz	
Dağları’nın	antik	geçmişini,	ören	
yerlerini,	doğanın	içinde	yaşayarak	
hep	birlikte	görmek,	öğrenmek,	keyfini	
çıkarmak	düşüncesi	geçti	aklımdan.	
Böylece	26	Ekim	2014’te	Akçay	
Bisiklet	Grubu	(AkçayBis)	kurulmuş	
oldu.	Kurulduğu	andan	itibaren	bisiklet	
ve	doğa	sevgisiyle	bir	araya	gelmiş,	
cumhuriyet	değerlerini	benimseyen,	
tüm	canlıların	yaşam	hakkını	savunan,	
dil,	din,	ırk	ayrımı	olmaksızın	hoşgörü,	
saygı,	sevgiyle	yaşamı	paylaşan	
bireylerin	grubu	oldu	AkçayBis	ve	o	
günden	bugüne	dek	yollarda...	

Bir	yılı	aşkın	bir	süredir	de	Bisikletliler	
Derneği	Akçay	Temsilciliği	olarak	
yoluna	devam	ediyor.

n Grubun mevcut üye sayısı kaçtır? 
(Yaş, hangi iş alanından, cinsiyet vs.)
Şu	an	2038	üyemiz	var.	Genel	üye	
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sayısına	bakıldığında	yaş	ortalaması	
kırkbeş.	Yaşadığımız	yerin	emekli	
cenneti	olduğu	söylemleri	dikkate	
alındığında	aktif	üye	çoğunluğunun	
emeklilerden	oluştuğunu	
söyleyebilirim.	Ancak	çalışan	memur,	
işçi,	serbest	çalışan	işyeri	sahibi	
üyelerimiz	ve	genç	öğrenci	üyelerimiz	
de	var	elbette.	Toplu	sürüşlere	ve	
aktif	üyelere	baktığımızda	kadınların	
sayısının	erkeklerden	fazla	olduğunu	
da	söyleyebilirim.

n Bölgenizde bisiklete olan ilgiyi nasıl 
görüyorsunuz?
Bölgemizde	bisiklete	olan	ilginin	
yoğun	olduğunu	gözlemliyorum.	
Bunun	nedeninin	coğrafi	yapısının	
bisiklet	kullanımına	uygun	oluşu,	
yöredeki	bisiklet	gruplarının	bisiklet	
farkındalığı	yaratmadaki	amaçlarının	
bir	ölçüde	başarıya	ulaşmasıdır	
diyebilirim.	Ama	yeterli	değil	yine	
de.	Biz	özellikle	yöremizdeki	kadın	
arkadaşlarımızın	bisiklet	öğrenme	
taleplerine	yetişemiyoruz	ne	yazık	ki!	

Bunun	başta	grubumuza	ait	kalıcı	bir	
yerimizin	olmaması	gibi	birkaç	nedeni	
bulunmakta.

n Bölgenizde gittiğiniz yerler hakkında 
bilgi alabilir miyiz? 
Bölgemizde	özellikle	uzunca	bir	
süre	rutin	her	hafta	“Köylerimizi	
Tanıyalım	Bisiklet	Turu”	etkinliği	içinde	
tüm	köylerimizi	karış	karış	gezdik...	
Antik	kentleri	(ören	yerleri),	köyleri,	
Edremit,	Havran,	Burhaniye,	Güre,	
Altınoluk,	Ayvalık	ilçelerinin	pek	çok	
köyüne,	Çanakkale’nin	Küçük	Kuyu	
ilçesine		pedalladık	çok	kez.	Güneşin	
doğuşuna,	batışına	tanık	olduk.	Kaz	
Dağları’nın	buram	buram	kekik	kokan,	
çam		ve	zeytin	ağaçlarının	mükemmel	
görselliğinde	doğanın	müziği	eşliğinde	
kah	pedalladık,	kah	ağaçtan	meyve	
toplamanın	keyfini	yaşadık,	kah	İda	
Dağları’nın	bol	oksijenini	yutarak	
maviyle	yeşilin	sonsuz	buluşmasını	
izledik...	Dostlarla	paylaştık	bu	
güzellikleri.

n Sosyal farkındalık amaçlı turlarınız 
var mı?
Sosyal	farkındalık	amaçlı	turlarımız	
çok.	Bunlardan	en	önemli	birkaçı;		
Kalbin	İçin	Pedalla,	Süslü	Kadınlar	
Bisiklet	Turu,	Dünya	Hareketlilik	Haftası	
kapsamında		2018	yılında	Edremit	
Belediyesi’yle		22	Eylül	Otomobilsiz	
Kent	Günü’nde		“Arabadan	İn	Bisiklete	
Bin”	bisiklet	farkındalık	turunu	
gerçekleştirdik.	2018		yılının	“Troya	
Yılı”	ilan	edilmesi	kapsamında	Ören	
Adramytteion Antik Kenti Kültür 
Turizm	ve	Doğa	Derneği’nin	ve	
BUBYO	(Balıkesir	Uygulamalı	Bilimler	
Yüksek	Okulu)	ve	Körfez’in	bisiklet	
gruplarıyla,	ortak	varoluşları	milattan	

önceki	yıllara	dayanan,	iki	antik	kent	
arasında	Adramytteion’dan	Troasa	
ören	yerlerine	dikkati	çekmek	amaçlı	
mamplı	bisiklet	turu	yaptık.	2015	yılı	
ve	sonrası	Çanakkale’de	Çanakkale	
şehitlerini	anma	bisiklet	festivallerine	
katıldık.	2019	yılı	“Trafikte	Biz	de	Varız	
Bizi	Fark	Edin	Bisiklet	Turu”	yaptık.	
Uzak	ve	yakınlarda	pek	çok	şehirde	
bisiklet	farkındalık	festivallerine	
katıldık.

n Grup sürüşlerinde önem verdiğiniz 
noktalar nelerdir?
Rota	ile	ilgili	bilgilendirme,	öncü	ve	
artçıların	gruba	tanıtımı	ve	ikazlarına	
uymanın	gerekliliği,	güvenlik	
ekipmanlarının	tam	olması	(kask,	
eldiven,	bisiklet	tamir	kiti,	ışıklar	gibi)	
güvenlik	uyarılarının	dikkate	alınması,	
grubun	performansına	uymak,	ani	
hareketlerden	kaçınmak.

n Yerel yönetimlerin bölgenizde 
bisiklet kullanımını arttırmaya yönelik 
çalışmalarını yeterli buluyor musunuz?
Bisiklet	kullanımı	eğlenceli,	çevre	
dostu,	hızlı	ve	pahalı	olmayan	bir	
aktivitedir.	Çevre	ve	gürültü	kirliliği	
yaratmadığından	dolayı	sürdürülebilir	
ulaşım	modellerinin	temel	öğelerinden	
biri	haline	geldiği	halde	ve	ayrıca	
hemen	her	yaşa	uygun	doğa	ve	insan	
dostu,	sağlıklı	kalmanın	yardımcısı	
bir	spor	olduğu	bilinen	ve	kanıtlanan	
bir	gerçekken,	yerel	yönetimlerce	
sadece	AB	projeleri	için	bir	avantaj	
olarak	görülmesi	bisikletseverler	adına	
çok	üzücü.	Açık	söylemek	gerekirse		
bölgemizde	yerel	yönetimlerin	
bisiklet	kullanımını	arttırmaya	yönelik	
çalışmalarını	yetersiz	buluyorum.	
Bisiklet	adına	çok	iyi	şeyler	yapan	
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belediyeler		de	yok	değil.	Konya,	İzmir,	
Eskişehir,	Muğla	gibi...	Onları	tenzih	
ederim.	Biz	bisiklet	gupları	onlara	
minnettarız	ve	teşekkür	ediyoruz.	
Ancak	sayıları	yetersiz	bence.

n Bisiklet kullanımını özendirmek için 
neler yapılabilir?
Bisiklet	kullanımını	özendirmenin		
pek	çok	yolu	var.	Bence	aynı	yöredeki	
bisiklet	grupları	bir	araya	gelerek	
başta	yerel	yönetimler	olmak	üzere	
kentin tüm dinamikleriyle koordineli 
çalışmalar	yürütmeli,	ortak	projelerini	
onlarla	paylaşmalı.	Bisikletli	ulaşım	
planlaması	sürecinde	karşılaşılan	
sorunları	tespit	etmek,	ulaşım	
amaçlı	bisiklet	altyapısının	önündeki	
bariyerleri	belirlemek,	trafikte	
farkındalığı	arttıracak	ve	bisiklet	
kullanımını	teşvik	edecek	unsurları	
saptamak	ve	ilgili	birimlerle	bunları	

paylaşmak	sürekli	trafikte	olan	biz	
bisikletlilere	düşmekte.	

Bisiklet	kullanımını	özendirmek	ve	
yaygınlaştırmak	amacıyla	faaliyetler	
düzenlenmeli	bisiklet	görselleri	
olumsuz	örnekler	teşkil	etmek	
amaçlı	değil,	örneğin	“buraya	bisiklet	
giremez”den	çok	“bu	yolda	bisiklet	
kullanabilirsiniz,	buraya	bisiklet	
girebilir”	gibi	olumlu	yönlendirmeler	
kullanılmalıdır.	

Türkiye’deki	kentiçi	ulaşım	planları	
içerisinde	bisiklet	için	ayrılmış	özel	
bölümler	son	derece	sınırlıdır.	Bunlar	
çoğaltılmalı.	Ulaşım	araçlarında	
bisikletler	için	yer	ayrılmalı,	şehir	içi	
ulaşımda	yerel	yönetimler	kiralanabilir		
bisiklet	uygulamalarını	arttırmalı.	
Bisiklet	artık	daha	yaşanabilir	daha	
sağlıklı	kentler	için	bir	ulaşım	aracı	

olarak	görülmeli,	tercih	edilmeli,	bir	
hayat	tarzı	olarak	benimsenmelidir.	
Bunun	için	de		Dünyada	ve	Avrupa’da	
olduğu	gibi	tüm	kentlerde	sağlıklı	
bisiklet	yolları	yapılmalı.	İşe	gidip	
gelirken	bisiklet	kullanan	insanların	
da	bisiklet	kullanımını	özendirdiğini	
düşünüyorum.	Bu	sayının	artması	
dileğiyle...

Son	olarak	birkaç	şey	eklemek	
istiyorum.	Öncelikle	bisiklet	
kullanımının		yaygınlaştırılması	
için	yorulmadan	çalışan	Mustafa	
Kemal	Kara	ve	emeği	geçen	tüm	
arkadaşlarımıza	çok	teşekkür	
ediyorum.	Çabalarını	yürekten	
destekliyoruz.	Bike	Pedia	Dergisi’nde	
bize	grubumuzu	tanıtma	fırsatı	verdiği	
için	de	ayrıca	teşekkürler.

İzninizle	grubumuz	üyesi	
arkadaşlarımın	her	birine	buradan	
çok	teşekkür	ediyorum	iyi	günde	kötü	
günde	bir	arada	durabildiğimiz	için.	
Birlikte	güzel,	birlikte	güçlüyüz.	Bu	zor	
günler	geçecek	ve	biz	yine	yeniden	bir	
arada	olup	özgürlüğe	pedallayacağız.

Ayrıca	grubumuza	çok	büyük	emeği	
geçen,	hepimizin	hayatına	dokunan,	
güzel	anılar	biriktirdiğimiz,	yerleri	
asla	doldurulamayacak,	sonsuzluğa	
uğurladığımız	Fikret	Demirten,	
Mehmet	Çelik,	Saliha	Karakoç,	Cuma	
Yılmaz,	Mustafa	Akgün	arkadaşlarımızı	
burada	anmadan	geçemeyeceğim.	
Sevgi	ve	özlemle...	

Onları	unutmayacağız.b 



İzafiyet Teorisini 
bisikletimi sürerken düşündüm.

Albert Einstein

µ Tanju TAŞÇILAR
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#erayköseler

Anlatılması	ve	kaleme	
alınması	gerçekten	çok	
zor	bir	yazı.	Sevgili	Eray’ın	
kaza	haberini	aldığımızda,	

bisikletli	bir	keşif	gezisindeydik.	O	
anda	bütün	keyfimizin	kaçmasıyla,	
Antalya	Kaş’tan	ertesi	gün	İzmir’e	
döndük.	Dönüş	yolunda	yoğun	
bir	telefon	trafiğiyle	birlikle,	neler	
olduğunu	anlamaya	çalışıyorduk.	
Kazanın	yaşandığı	noktada	görevli	
olan,	Anadolu	Ajansı’ndan	Tezcan	
arkadaşımızdan	aldığımız	bilgiler	
doğrultusunda,	kazaya	karıştığını	
düşündüğümüz	diğer	arkadaşlara	
ulaşmaya	çalıştık.	Ancak	sıcağı	
sıcağına	sağlıklı	bilgilere	ulaşamadık.	
İzmir’e	geldikten	sonra	Bike	İzmir	
bisiklet	topluluğunda	yer	alan	
arkadaşlarımızla,	sevgili	Eray’ın	babası	
Ertuğrul	Köseler’e	ulaştık	ve	taziye	
ziyaretinde	bulunma	istediğimizi	
ilettik.	Taziye	ziyaretiyle	birlikte	kazanın	
detaylarını	öğrenebilmiştik.	

Bu	noktada	geriye	doğru	dönüp	
baktığımda,	yaşanılan	bu	olayda	
pilot	olmayı	hedefleyen	gencecik	
bir	kardeşimizin	bisiklet	tutkusunun	
başlangıcında	ilk	olarak	benimle	
iletişime	geçmiş	olması	beni	çok	
derinden	etkiledi.	Taziye	ziyaretinde	Mustafa Kemal KARA2YAŞAM

7
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bulunduğumuzda	çaresiz	ve	kederli	
babası	Ertuğrul	beyin	yaklaşımı	beni	
gerçekten	çok	şaşırtmıştı.	Karşımızda	
evladını	kaybetmiş	bir	baba	ve	içinde	
fırtınalar	koparken,	başka	gençlerin	
aynı	durumu	yaşamaması	için	bir	
sarf	ettiği	sözler,	fazlasıyla	empati	
yapmamızı	sağladı.	

Neler	yapabiliriz	sorusunun	
karşılığında	Ertuğrul	beyin,	“Eray’ı	
anısını	yaşatalım,	unutturmayalım,	
başka	evlatlar	ölmesin,	başka	
ebeveynler	ağlamasın”	deyişi,	
konu	üzerine	harekete	geçmemizin	
başlangıcı	oldu.	

Öncelikle	kazaya	dikkat	çekmek	için,	
kaza	noktasına,	siyah	tişörtlerimizi	
giyip,	gidonlarımıza	tutturduğumuz	
karanfillerle	birlikte,	yoğun	bir	katılımla	
bisiklet	sürüşü	yaptık.	Eray’ın	kaza	
yaptığı	bisikleti,	kaza	noktasında	
bulunan	ağaca	astık,	onu	karanfillerle	
süsledik.	O	noktadan	geçen	her	
aracın	biraz	olsun	hızını	kesebilmek	

için,	anlamlı	bir	görsellik	kattığımızı	
düşünüyorduk.	
Ancak	1	hafta	sonra	ağaçtaki	bisikletin	
çalındığı	haberiyle	şoke	olduk.	Bu	
haberle	birlikte	Ertuğrul	bey	kendi	
atölyesinde,	üzerine	“Eray	Köseler”	
yazarak,	demirden		maket	bir	bisiklet	
yapmaya	başladı.	

Daha	sonra,	önceki	yaptığımıza	benzer	
bir	etkinlik	organize	ederek,	kaza	
noktasında	bulunan	ağaca	Ertuğrul	
beyin	yapmış	olduğu	maket	bisikleti	
astık.	Yine	yoğun	bir	katılımın	olduğu	
bu	etkinliğe	katılanlar,	ellerindeki	
karanfillerle	bisikleti	süsledik.	
Gözyaşlarına	hakim	olamadığımız	bu	
etkinlikle,	başka	canların	yanmaması	
ve	trafikte	bisikletin	varlığına	dikkat	
çekmeyi	biraz	olsun	başarabildiğimizi	
düşünüyoruz.Bu	sonuçla	yola	çıkarak,	
kaza	noktasının	anlam	kazanması,	
daha	kalıcı	bir	çözüm	ve	bisikletli	
ölümlere	dikkat	çekmek	amacıyla,	
İzmir	Büyükşehir	Belediyesi’ne,	kaza	
noktasına	bir	anıt	yapılması	teklifini	

sunduk.	Çok	zor	bir	süreç	olmasına	
rağmen,	atılan	olumlu	adımlar	
neticesinde,	halen	görevine	devam	
eden,	İzmir	Büyükşehir	Belediyesi	
Ulaşım	Daire	Başkanı	Mert	Yaygel’in	
girişimleriyle,	kaza	noktasına	anıt	
yapılması	onayını	aldık.	Bu	Türkiye’de	
bisikletli	anısına	yapılacak	ilk	anıt	
olacaktı.	Bunun	için	anıtın	taşıdığı	
anlam	da	çok	önemliydi.	

Eray	Köseler	daha	17	yaşındaydı,	
Bisikletle	yol	almanın	yanı	sıra,	
rubik	küpleri	çok	seviyor,	hatta	
yarışlarına	hazırlanıyor	ve	pilot	olmak	
çok	istiyordu.	Bu	fikirlerden	yola	
çıkarak,	diğer	taşıtların	da	dikkatini	
dağıtmamak	adına,	monochrome	
renkler	tercih	ederek,	Eray’ın	
sevdiklerini	yansıtmak	istedik.

15	Aralık	2018	tarihinde	açılışını	
yaptığımız	ve	yollarda	hayatını	
kaybetmiş	bisikletliler	anısına	ithaf	

edilen	anıtı	İzmir	Güzelbahçe’den,	
Narlıdere	yönüne	doğru	geldiğinizde	
yol	üzerinde	görebilirsiniz.	Bisikletle	
geçiyorsanız	ve	ziliniz	varsa	çalmayı	
unutmayın.	Eğer	vaktiniz	varsa	ziyaret	
edebilir	ve	çiçek	bırakabilirsiniz.	Diğer	
şehirlerde	olan	bisikletliler	için,	kaza	
noktasını	görebilmek	adına,	sevgili	
Eray’ın	son	sürüşünü	yaptığı	segment	
Strava’da	yer	almaktadır.	#erayköseler	
ismini	vermiş	olduğumuz	segmenti	
bulabilirsiniz.	Onu	unutturmamak	
için	yaptıklarımız,	umarız	ki	başka	
bisikletlilerin	aynı	durumları	
yaşamamasına	yardımcı	olur.	

Eğer	Pandemi	sürecini	yaşamıyor	
olsaydık,	24	Mayıs	günü	için	geniş	
katılımlı	bir	anı	etkinliği	planımız	
vardı.	Ancak	ne	yazık	ki,	bu	yıl	bu	
anı	etkinliğini	temsili	bir	katılımla	
gerçekleştirebildik.	Sevgili	Eray,	seni	
asla	unutmayacağız	ve	her	zaman	
kalbimizde	olacaksın.	b 
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Bu	başlık	benim	değil.	
Yıllar	önce	bir	uçak	kazası	
olmuştu.	Adını	şu	anda	
hatırlayamadığım	gelişmiş	

ülkelerden birinden kalkan uçak 
arızalanıyor.	Pilot	güç	bela	uçağı	
indiriyor.	Bu	zor	inişte	hayatını	
kaybedenler,	yaralanıp	yardım	
bekleyenler	ve	ufak	tefek	sıyrıklarla	
kazayı	atlatanlar...	Büyük	bir	kaos	
hakim.		Uçaktaki	çoğu	kişi	oldukça	
eğitimli,	donanımlı	ve	böyle	bir	
kazadan	sonra	ne	yapmaları	
gerektiğini	bilen	insanlar.	Ama	şu	
anda	onların	yardıma	ihtiyaçları	var.	
Kendi	bilgileri	becerileri	hiçbir	işe	
yaramıyor.	Sadece	gelenlerin	bilgi	ve	
becerilerine	güvenerek	bekliyorlar.	
Uçağın	düştüğünü	görenler	uçağa	
doğru	koşuyorlar.	Uçağa	ulaşıyorlar.	
Uçağın	içine	girip	yolcuların	arasında	
dolaşıyorlar.	Ama	hiç	birine	yardım	
etmiyorlar.	

Ne	mi	yapıyorlar?	Uçağı	yağmalıyorlar	
bavulları	alıp	kaçıyorlar.	İnsanların	
üzerlerini	karıştırıp	cüzdanlarına	
varana	kadar	soyuyorlar.	Ne	varsa	talan	
edip	kaçıp	gidiyorlar.	Ta	ki	bu	üçüncü	
dünya ülkesinin yetkilileri gelip olaya 
müdahale edene kadar uçaktakilerin 
başına	gelen	ne,	karşılaştıkları		ne?		

Eray	17	yaşında;	sevecen,	sempatik,	
özgüveni	yüksek,	arkadaş	canlısı	
paylaşmasını	ve	sorumluluklarını	
bilen	bir	genç.	15	yaşında	Bursa’da	
küp	yarışması	var.	Daha	küçük	
deyip	elinden	tutup	götürüyorsunuz	
yarışmaya.	16’sında	yaz	tatilinde	
dil	eğitimi	için	yurt	dışına	gidecek.	
Yolları	ve	yapması	gerekenleri	tarif	
edip,	İzmir’den	uğurluyorsunuz.	
Gidiyor.	Dönüyor.		17’sinde	İstanbul’da	
küp	yarışması	var.	Baba	ben	yalnız	
gideceğim	diyor.	Gideceği	yer	İstanbul.	
Nasıl	gideceksin,	nereye	gideceksin	

diye	soruyorsunız,	sorguluyorsunuz.	
Bir	bir	anlatıyor.	Uçaktan	inip	hangi	
otobüse,	dolmuşa	ve	taksiye	binip	
aktarmalarla	gidip	geleceğini	
anlatıyor	bire	bir.	Şok	oluyorsunuz.	
Gurur	duyuyorsunuz.	Gönderiyorsun.	
Gidiyor.	Geliyor.	Profesyonel	anlamda	
sürmek	için	bisiklet	istiyor.	Anlatıyor.	
Dinliyorsunuz.	Alıyorsunuz.	Ama	
yanında	olmak	için	kendinize	de	
alıyorsunuz.	

Beraber	İzmir	trafiğinde	bisiklet	
sürüyorsunuz.	Beraber	grup	
sürüşlerine	katılıyorsunuz.	İzliyorsunuz.	
Gurur	duyuyorsunuz.		Bir	akşam	grup	
sürüşüne	gidiyor.	

Vapuru	kaçırıyor.	Yetişemeyecek	
bostanlıya.	Vapuru	kaçıran	2	arkadaşı	
ile	birlikte	Güzelbahçe	güzergahında	
sürelim	diyorlar.	3	kişi	gidiyorlar.	
Dönüyorlar.	Gelmiyorlar.	Haberi	
geliyor...

Olay	yerine	gidiyorsunuz.	Aklınızın	
alamayacağı	bir	kaza,	ülke	
standartlarında	yürütülen	yasal	
süreç.	Kahroluyorsunuz.	Bir	şey	
yapamıyorsunuz.	Trafik	ve	bisiklet	
ve	dönüş	yolunda	2	kişi.	Hatalı	kim,	
suçlu	kim	bilmiyorsunuz.	Öğrenmek	

istiyorsunuz.	Ya	suç	Eray’da	ise	deyip	
korkuyorsunuz.	Polisin	kaza	yerini	
gören	herhangi	bir	kamera	kaydı	yok	
demesine	rağmen	siz	buluyorsunuz.	

Mahkeme	kanalıyla	kayıtlara	
ulaşıyorsunuz,	avukatınız	aracılığı	
ile	mahkemeden	alıyorsunuz.	
İzliyorsunuz.	İzlerken	Mustafa	Kemal	
Kara’nın	yerinden	fırlayarak,	çocukların	
hiçbir	suçu	yok	nizami	olarak	yolun	
en	sağında	gidiyorlar	deyişiyle	bir	kez	
daha	kahroluyorsunuz.	

Adalete	dönüyorsunuz.	Yasama,	
yürütme,	yargı.	Bakıyorsunuz.	Yasama	
görevini	yapmış.	Yasalarda	bölgedeki	
hız	limitlerini	belirlemiş.	Yürütmeye	
bakıyorsunuz.	ışıklar	tabelalar	asılmış.	

Böylelikle	yürütme	görevini	yapmış	
mı	acaba?	Oradan	geçenlerin	hızı	
gerçekten	yasadaki,	tabelalardaki	
hızlarda	mı	seyrediyor?	Olay	yargıya	
intikal	ediyor.	Araçtaki	hız	o	kadar	
fazla	ki	araç	kesilerek	sürücü	içinden	
çıkarılabiliyor.	

Yargı?	Dosyayı	kapatıyor.	Eray	eve	
dönmüyor.

Eray	benim	oğlum...	b
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BikePedia olarak her 
ay	en	az	bir	tane	
bisiklet incelemeye 
çalışıyoruz.	Genelde	

sizlerin	merak	edeceğini	
düşündüğümüz	bisikletleri	
seçmeye	çalışıyoruz.	
Seçerken	de	her	seferinde	
yeni	bisiklet	alıyormuş	gibi	
heyecanlanıyoruz.	Bazı	
bisikletler oluyor ki daha 
çok	heyecanlanıyoruz.	Bisan	
RX9500	bu	bisikletlerden	
biri.	Fiyat	performans	olarak	
iddalı	bir	etikete	sahip	bu	

bisikleti	masaya	yatırıyoruz.

Bisan	RX9500	alüminyum	
kadro	ve	karbon	fiber	
maşaya	sahip	bir	yol	
bisikleti.	Yol	bisikletlerinde	
Shimano	Ultegra	ve	Dura	
Ace pro pelotonda ne kadar 
kullanılıyorsa	Shimano	
105	serisi	de	sporcuların	
antrenman bisikletlerinde 
kullanılır.	Sebebi	ise	üst	
serilere	yakın	özellikleri	
ve	dayanıklılığıdır.	Bisan	
RX9500’de	baştan	aşağı	

BISAN RX9500
Gravel tarzı bisikletler iyiden iyiye 
tercih edilir olmaya başlandı. Hal 
böyle olunca bisiklet firmaları bu 
tip modellerin üretimine ağırlık 
vermeye başladı. 

Bisan 
RX9500

ayarlarını bir 
kere yapıp 
sonrasında  

rahatlıkla 
2000km yol 

gidebilirsiniz. İNCELEME Serin ÜÇER2

7
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son	seri	Shimano	105	parçalar	tercih	
edilmiş.	52-36	oranında	aynakol	11-28	
oranında	kaset	ile	çalışıyor.	Çoğunlukla	
yokuş	tırmanıyorsanız	bu	oran	sizi	
bir	miktar	zorlayabilir,	bunu	göz	
önünde	bulundurmalısınız.	Kadronun	
alüminyum	olduğunu	söylemiştik.	
Rijitlik	olarak	üst	seviyede	diyebiliriz.	
Ancak	bunu	ağırlığı	ile	ödüyor.	
Kablolar	kadronun	içinden	geçiyor.
Maşa	tamamiyle	karbon	fiberden	
yapılmış.	Çok	daha	pahalı	bisikletlerin	
şaftlarının	alüminyum	olduğunu	
görmüştük.	Bisan	böyle	ucuz	bir	

numara	yapmamış	ve	tümüyle	karbon	
fiber	bir	maşayı	tercih	etmiş.	Kadro	
renk	ve	desen	olarak	da	beğenimizi	
kazandı	diyebiliriz.	

Shimano	RS100	jant	seti	700-23c	
lastikler	ile	kullanılmış.	Çemberler	
modern	bir	tasarıma	sahip.	Arkada	
çekişe	göre	asimetrik	profile	sahip	
set	oldukça	geniş	bir	iç	açıklığa	sahip.	
Bu	sayede	23c	lastikler	bile	geniş	
gözüküyor.	Yeni	nesil	Shimano	R7000	
frenler	çok	iyi	tutuyor.	Fren	kollarının	
da	yumuşacık	çalıştığını	atlamayalım.	

Bisan RX9500 
alüminyum 

kadro ve karbon fiber 
maşaya sahip bir yol 

bisikleti.

Çok	büyük	bir	özellik	gibi	gözükmese	
de	uzun	inişlerde	hayat	kurtarır.	Gidon,	
gidon	boynu,	sele	borusu	ve	sele	gibi	
yan	donanımlar	bisikletin	sağlamlığını	
pekiştiriyor.	Kısaca	Bisan	RX9500	
ile	neredeyse	kurşun	geçirmez	bir	
yol	bisikleti	yapmış	diyebiliriz.	Test	
ettiğimiz	52cm	kadronun	üst	boru	
uzunluğu	55cm	geliyor.	Reach	
mesafesi	uzun	tutulan	tasarım	seleyi	
bir	miktar	geri	kaydırmanıza	sebep	
oluyor.	Doğru	ayarları	tutturmak	için	
birkaç	ölçüm	yapmamız	gerekti.	Ancak	
sonuçta	doğru	ayarları	tutturduk.	

Bisan	RX9500	ortalama	bir	yol	
bisikletine	göre	bir	miktar	ağır	olması	
dışında	inanılmaz	derecede	stabil	bir	
yapıya	sahip.	Bir	kere	ayarlarını	yapıp	
sonrasında	2000km	yol	gidebilirsiniz.	
Test boyunca hiçbir ayara müdahale 
etmemiz	gerekmedi.	Hızlı	inişler	ve	
sert	tırmanışlar	yaptık.	Antrenman	
yapan bir binici daha ne isteyebilir 
ki?	Bisan	RX9500’ü	50,52	ve	54cm	
kadro	ölçülerinde	5,950TL’ye	satın	
alabilirsiniz.	b



BISAN RX9500
KADRO Alüminyum	6061
ÖLÇÜLERİ 50-52-54	cm
MAŞA Karbonfiber

JANT Shimano	WH-RS100
LASTİK Michelin	(700x25C)

VİTES Shimano	ST-R7000	(2x11)

FREN Shimano	ST-R7000

KASET Shimano	105	CS-R7000	(11S)	(11-28	T)

ZİNCİR Shimano	105	CN-HG601-11

ÖN	AKTARICI Shimano	105	FD-R7000

ARKA	AKTARICI Shimano	105	FD-R7000

AYNAKOL Shimano	105	FC-R7000	(52-36	T)

ORTA	GÖBEK Shimano	SORA	FC-R3000

GİDON Enrico

GİDON	BOĞAZI Enrico	100mm

FURŞ	TAKIMI Neco

SELE Selle	Royal

SELE	BORUSU Enrico	27,2mm

AĞIRLIK 9,48	kg

http://www.bisikletavm.com
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M             
ichael Hutchinson bir 
sporcu,	özel	olarak	bisiklet	
sporcusu,	“Zamana	
karşı”	yarışçısı	diye	tabir	

edilenlerden.	Bütün	hayatı	bisiklet	
üzerinde	geçmiş	bir	bisiklet	sevdalısı	
değil!	Kendi	ifadeleri	ile	aktaracak	
olursak;	“Doğuştan	bisikletçi	değildim.	
Bisikletçilerden	oluşan	bir	aileden	
gelmediğim	gibi	bu	spora	gençliğimde	
de	başlamamıştım.	Çok	sonradan	ve	
tamamen	kazara	başladım.”	(Bisikletçiler	
sf:	9)

Konusu	tamamen	bisiklet	olan	kitapları	
veya	içinde	bisiklet	olan	öykü	kitapları	
okuduğunuzda	mutlaka	şaşırtıcı	
bilgilerle	karşılaşırsınız.	Yazarımızın	
bisiklete	başlama	öyküsü	de	şaşırtıcı	
ama	kitabımızın	odak	noktası	başlıktan	
da	anlaşılacağı	gibi	bisikletin	tarihine	bir	
yolculuk.

Kitap	bisikletin	“icat	edildiği”	yıl	olan	
1817’nin	200	yıl	sonrasında	kaleme	
alınmış.	Kitabımız	15	bölümden	oluşmuş	
olsa	da	kitabı	temel	olarak	iki	ana	
bölüme	ayırabiliriz.	Her	ne	kadar	yazar	
böyle	bir	tasnif	yapmamış	olsa	da	kitabı	
okurken	bıçakla	kesilmiş	gibi	anlatının	
makas	değiştirdiğini	görüyorsunuz.

Bu	makas	değişikliğinin	ne	olduğunu	
kısaca	anlatmak	gerekirse;	birinci	bölüm	
diye	ifade	ettiğimiz	ilk	yüzyılı	kapsayan	
kısımda	bisikletin	icadı	ve	mekanik	
değişimi	aktarılmış.	

İkinci	yüzyıllık	bölümde	ise	daha	
çok	bisiklet	yarışlarına	ve	özelde	de	
İngiltere’de	bisiklet	yarışları	sporunun	
gelişimine	yer	verilmiş.	Biz	de	kitabımızı	
bu	iki	temel	kısım	üzerinden	inceledik;

Bisikletin	İlk	Yüzyılı

“Her	şey	bir	volkanla	başladı.	Hem	de	ne	
volkandı	ama.	Dünyanın	görüp	göreceği	
her	bisiklet	ve	bisikletçinin	doğuş	
anı,	tarihin	bu	kayda	geçen	en	büyük	
patlamasıyla	gerçekleşti.”	(Bisikletçiler	
sf:	15)

Burada	bahsedilen	olay,	
Endonezyada’daki	Tambora	
Yanardağı’nın	Nisan	1815	deki	patlaması	
ve	peşi	sıra	dünya	ekosistemine	olan	
etkileri.	Bu	patlamanın	gezegenimizin	
tümü	üzerinde	doğrudan	ve	dolaylı	
bir	sürü	etkisi	olmuştur.	Bunların	en	
trajiklerinden	biri	birçok	hayvanın	
açlıktan	ölmesidir.	Keza	bu	dönemde	
insanlık	büyük	bir	kıtlık	sorunu	ile	
karşılaşmış	özellikle	ana	karadan	kopuk	
Britanya’da	kitlesel	açlıktan	ölümler	
görülmüştür.	Tüm	bunlar	kitabımızın	
odak	noktası	olan	bisikletin	icadına	
ışık	tutan	olaylardır.	İcatların	anası	
ihtiyaçlardır.	Atlar	açlıktan	ölünce	
Almanya’da	ormanlarda	kesilen	ağaçları	
taşıma	işi	büyük	bir	probleme	dönüşür	
ve	“bisikletimsi”	diyebileceğimiz	ilk	
arkaik bisikletler bu dönemde tam olarak 
da	1817	yılında	ortaya	çıkar.	Aslında	
yapılan	tam	olarak	kesilmiş	bir	ağaç	
gövdesinin	iki	ucunun	altına	tekerlek	
yerleştirmektir.	Bisikletin	tarih	sahnesine	
çıkışı	böyle	başlar.

“Drezin”	diye	adlandırılan	bu	model	
Alman	Karl	von	Drais’in	adıyla	anılır.	
Kitabımızda	19.	yüzyılın	ilk	çeyreğinde	
ortaya	çıkan	bisikletin	mekanik	
gelişimini	yüzyılın	sonunda	neredeyse	
tamamlamış	olduğu	iddia	ediliyor.	Bu	
gelişim	aşamaları	ilk	önce	bir	model	
olarak	Drezin,	sonra	büyük	ön	tekeri	ile	
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dikkat	çeken	“penny	huntington”	ve	
buna	eklenmiş	olan	pedal,	daha	sonra	
da	“güvenilir	bisiklet”	diye	tabir	ettiği	
modern	bisiklet	ve	bisiklete	zincirin	
eklenmesi.	Burada	bisikletin	hareket	
sırasında	daha	konforlu	olması	için	
tekerleğine	şişirilebilir	lastik	ekleyen	
Dunlop’a	da	selam	göndermeden	olmaz.	

19.	yüzyıl	tamamlandığında	bisiklet,	
neredeyse	bugün	kullandığımız	
bisikletlerle	aynı	bisiklettir.	Yazıyı	
okuyanlardan	bazılarımız	vites	nerede	
diye	soruyordur.	İlginç	bir	şekilde	vites	
sistemi çok daha erken bir dönemde 
bulunmuş	ve	hatta	burada	kullanılan	
sistem	olan	“debriyaj”	daha	sonra	
motorlu	taşıtlarda	kullanılmıştır.

Kitabın	ilk	bölümünde,	bisiklet	ve	onun	
gelişimde	ortaya	çıkan	sorunlara	şahitlik	
ediyorsunuz.	Bu	sorunların	başında	
yolların	durumu,	yayalar,	hayvanların	
bisikletlere	verdiği	tepkiler	ve	zincirsiz	
günlerde	direksiyon	sorunu	vb.	Özellikle	
yazarın,	tarih	boyunca	ortaya	çıkan	
bisikletlerden	bir	kısmını	deneyerek	
tecrübelerini	aktarması	hayli	keyifli	
olmuş.	Ön	tekerleği	büyük	olan	“penny	
huntington”	bisikletini	tecrübe	ettiği	
anda	karşılaştığı	sorunları	okurken	
eğlenceli	gelebilir	ama	bu	modelin	
ne	kadar	büyük	güvenlik	sorunları	
olduğunu	anlatınca,	bir	sonraki	bisiklet	
modelinin	neden	“güvenilir	bisiklet”	diye	
adlandırıldığını	çok	daha	iyi	anlıyorsunuz.

Bisiklet	temelde	bir	“basit	makine”	dir.	
Ortaokul	ve	lise	sıralarında	gördüğümüz	
basit	makinelerin	birkaçının	bir	araya	
getirilmesi	ile	ortaya	çıkmıştır.	Pedal	
bizim	dilimizde	aslında	klasik	bir	
çıkrıktır	fakat	bisiklete	kattıkları	bisikleti	

kökünden	değiştirecek	düzeyde	etkilidir.	
Kitabın	ilk	bölümü	diye	tanımladığımız	
1817-1917	arasındaki	dönemde	değişik	
ülkelerden	bisikletin	mekanik	gelişimini	
kronolojik	olarak	görebilirsiniz.	Bu	
nedenle	kitabın	ilk	bölümü	daha	genel	
bir	anlatım	içeriyor.	

Bisiklet	anlatılırken,	sınıfsal	sorunlara	
da	yer	veriliyor.	Özellikle	İngiltere’de	
Victoria	Dönemi	diye	bilinen	dönemde	
bisiklete	karşı	çeşitli	sınıfların	tutumları	
ile	karşılaşmak	ilginç	olmuş.	Yine	bu	
bölümde bisikletin bir ticari meta 
olarak	kapitalist	ilişkilerde	aldığı	anlamı	
düşünmeniz	sağlanmış.

Cinsiyetçi	tutumlar	ve	kadim	kadın	
sorunu	bisiklet	alanında	da	karşımıza	bir	
duvar	gibi	çıkıyor.	Bisikletin	selesinden,	
binilirken	giyilen	kıyafetlere	kadar	
her	şey	kadınların	karşısına	büyük	bir	
sorun	olarak	çıkarılmış.	Kitabı	okurken	
bisiklet	sürüşü	sırasında	taşlanan	
kadınlarla	karşılaşıyorsunuz!	Bisikletin	
bir	araç	olarak	kadın	erkek	eşitliğine	
katkı	sunması	ve	yine	bir	araç	olarak	
kullanım	amaçlarının	sıralandığı	
bölümlerden	birinde	şu	ifade	bisikletin	
kalbimizi	bir	kere	fethetmesini	sağlıyor:	
“Bisikleti	savaşa	ne	kadar	uyarlamaya	
çalışırsanız,	o	kadar	işe	yaramaz	hale	
gelir.	Bu	demokratik	bir	ideal	olarak	
bisiklete	güzel,	kendi	halinden	memnun	
bir	eklenti	yapıyor.	Neticede	bisiklet,	
her	zaman	olduğu	gibi,	dünyayı	daha	
barışçıl	yollarla	açmaya	daha	meyilliydi.”	
(Bisikletçiler	sf:166)

Kitapta	bisikletin	mekanik	tarihi,	
mühendislik	açıdan	gelişimi	1.	Dünya	
Savaşı	süreci	ile	son	buluyor	diyebiliriz.	
Bu	noktadan	sonra	kitabın	ikinci	bölümü	

diye	isimlendirdiğimiz	bölüme	geçiliyor.

Bisikletin	İkinci	Yüzyılı

Kitabımızın	bu	bölümünde	her	ne	kadar	
kronolojik	sıralama	devam	ediyor	olsa	
da	odaklandığı	alan	bisikletin	mekanik	
aksamı	olmaktan	çıkıp	bir	spor	olarak	
bisiklet	kullanımı	olarak	karşımıza	çıkıyor.	
Bisikleti günlük hayatta insanlar birçok 
amaç	için	kullanır.	Bisikletçiler	kitabı	her	
ne	kadar	bu	amaçların	hemen	hepsine	
yer	vermiş	olsa	da	merkezine	bisiklet	
yarışlarını	almış.	Bunu	yapmasının	temel	
sebebi	tabi	ki	yazarımızın	bir	bisiklet	
yarışçısı	olması.	Kitabın	ikinci	bölümünde	
bisiklet	yarışlarının	gelişimini	ve	özelde	
de	İngiltere’deki	gelişimini	göreceksiniz.	

Bu	bölümden	sonra	bisikletin	200	
yıllık	tarihi	fikrinden	uzaklaşıldığını,	
eksenin	İngiltere’	de	bisiklet	yarışlarının	
gelişimine	kaydığını	görüyoruz.	
Bu	eksen	kaymasına	rağmen	kitap	
akıcılığını	korumuş.	Bu	bölümde	temel	
olarak	bisiklet	sporunun	gelişimini	
görüyorsunuz	ama	yanında	bir	sürü	özel	
alan	da	kendine	epeyce	yer	bulmuş.

Bu	özel	alanları	birkaç	başlıkta	

toparlarsak:

• Bisiklet kulüpleri

•	Bisiklet	yarışı	türleri

•	Yarışlara	hazırlanan	bisikletlilerin	
antrenmanları

•	Dağ	ve	yol	bisikletleri	karşılaştırmaları

•	Bisiklet	sporu	kıyafetleri

• Bisikletin otomobil ile rekabeti

•	Bisiklet	takımları	ve	antrenörleri

•	Bisiklet	turları	(özellikle	pazar	günleri	
yapılanlar)

• Bisiklet dergileri

Kitabı	okuduğunuzda	düzenli	ve	sürekli	
bir	yayın	olan	bisiklet	dergilerinin	ne	
kadar	önemli	olduğunu	görüyorsunuz.	
İngiltere	özelinde	“Cycling”	dergisinin	
yüzyılı	aşan	arşivi	ile	bir	araştırmacıya	
nasıl	katkı	sunduğunu	ve	bu	katkının	
ne	kadar	kıymetli	olduğunu	yakından	
deneyimliyorsunuz.	Ülkemize	de	örnek	



78  •  bikepedia  •  HAZİRAN ‘20 79HAZİRAN ‘20  • bikepedia •  

olmasını	dilediğimiz	bu	kısımda	özellikle	
Türkiye’de	bu	alanda	geçmişe	dönük	
büyük	bir	boşluk	olduğunu	ve	yapılacak	
tarih	araştırmalarında	bu	durumun	
araştırmacıları	çok	zorlayacağını	
belirtmeliyiz.	

Bisikletin	kültürel	bir	bütünlüğü	
olduğunu,	mühendislik,	tarih,	spor,	
anatomi,	beslenme	gibi	alanlarla	iç	içe	
geçtiğini	ve	giderek	daha	çok	bu	alanlar	
arasındaki	ilişkinin	grileştiğini	bisiklet	
yarışları	çerçevesinde	anlatabilmiş	
yazarımız.

Bisiklet	yarışlarının	düzenlenmesi	
sırasında	yolların	kullanımı	ile	ilgili	
karşılaşılan	zorluklar,	bu	zorluklardan	
kurtulmak için bulunan yöntemleri 
okurken	epeyce	keyif	alıyorsunuz.	
Fakat	bu	durumun	İngiltere’de	bisiklet	
yarışlarına	büyük	bir	ket	vurduğunu	
da	anlıyorsunuz.	Bu	alandaki	sorunları	
aşmak	için	buldukları	yöntemlerin	
İngiltere’de	“zamana	karşı”	yarışçıları	
beslediğini	ama	toplu	çıkışlı	büyük	
tur	yarışlarını	tam	da	aynı	nedenle	
kazanamadıklarını	görüyorsunuz.

Bisiklet	sürüşleri	sırasında	toplanma	

yerleri,	pazar	turlarının	içeriği,	üzerinden	
yüzyıl	geçmiş	olmasına	ve	başka	kıtadan	
bir	ülkedeki	anlatılar	olmasına	rağmen	
çok	tanıdık	gelecek.	Bisikletçilerin	
içinden	çaktırmadan	bir	eleştiri	geldiğini	
hissedeceksiniz.	Bisikletin	kendisi	
yenilikçi	bir	araç	olmasına	rağmen,	bu	
alanda da yenilikleri kabul ettirmek 
epeyce	zorlayıcı	olmuş.

İngiltere	bisiklet	yarışı	tarihinde,	
yolların	kullanımı	yüzünden	polisle	
yaşanan	çeşitli	sorunlar	sebebiyle	toplu	
çıkışlı	yarışlar	neredeyse	unutulmuş	
gitmiş.	Bunun	yerini	polislerle	sorun	
yaşanmadan	yarışılmasını	sağlayan	
zaman	karşı	bisiklet	yarışları	almış.	Bu	
geleneğin	devamı	olarak	da	“veledrom”	
denen	stadyumlarda	bisiklet	yarışları	
zamanla	oturmuş	bir	spor	olarak	
kendine	yer	bulmuş.	Ülkemizde	hala	bir	
“veledrom”	bulunmadığını	belirterek	
derin	bir	iç	çekelim	ve	kitabı	incelemeye	
devam	edelim.	

Tarihin	bir	döneminde	bisiklete	yolların	
kapatılması	teklifinin	İngiltere’de	
parlamentoda	bir	teklif	olarak	
görüşüldüğünü	duymak	sarsıcı	ama	
şaşırtıcı	değil.	Bisikletin	her	şeyden	önce	
bir	ulaşım	aracı	olduğu	ve	bu	açıdan	
da	taşıtlarla	ortak	kullanım	yollarının	
olmasının	normal	olduğunu	kabul	etmek	
insanlık	açısından	sanırız	yasaların	
yazdığı	kolaylıkta	olmuyor,	olmayacak.

Kitaptaki ilginç bilgilerden biri de petrol 
fiyatlarının	tavan	yaptığı	dönemde	
bisikletin	neredeyse	yok	olmuş	olması.	
Aradaki	bu	ters	orantı	hayli	ilgi	çekici	
hatta	başlı	başına	incelenmesi	gereken	
bir	konu.

İngiltere’de	1917	ile	2017	arasında	
sadece	bir	kentte	binden	fazla	bisiklet	
kulübü	kurulmuş.	Bu	durum	hayli	ilgi	
çekici,	bisiklete	ilginin	hep	yüksek	
olduğunu	tek	hücreliler	gibi	bölünerek	
kulüp	kurulduğunu	görüyoruz.	Bu	durum	
bizlere	tanıdık	gelebilir.	Bunun	bisikletle	
alakalı	olduğunu	söylemek	haksızlık	
olacaktır	daha	çok	insanın	varoluşsal	bir	
sorunu	gibi	duruyor.

Kitabı	genel	okuma	açısından	
değerlendirecek	olursak,	ilk	bölüm	bütün	
okurların	ilgisini	çekebilir,	ikinci	bölüm	
ise	daha	çok	bisikletlilerin	ilgi	duyacağı	
bir	içeriğe	sahip.	Kitabı	okuduğumuzda	
kayıt	tutmanın,	kulüpleşmenin,	resmi	
statünün	her	ne	kadar	sıkıcı	olsa	
da	geleceğe	özellikle	bilgi	ve	veri	
aktarımında	ne	kadar	önemli	olduğunu	
görüyoruz.	Bisikletin	bazen	bir	moda	
nesnesine,	bazen	bir	savaş	aracına,	
bazen	kadın-erkek	eşitliğinin	sembolüne,	
bazen	de	sınıfsal	konumların	anlatıcısına	
dönüşerek	karşımıza	çıktığı	kitap	her	
bisiklet	sürücüsüne	katacakları	ile	
okunmayı	hak	ediyor.

İngiltere’nin	yüzyıllık	olimpiyat	madalyası	
hasretini	ve	yine	büyük	tur	yarışı	
şampiyonluklarını	kazanmasının	yolunu	
açan	süreç,	gelenekselleşmiş	yöntemleri	
aşabilen	yenilikçi	yöntemler	sayesinde	
olmuş.	Bazen	önemli	bir	başarı	ile	
bisikleti	genç	nesillere	sevdirebilirsiniz.	
İngiltere	bunun	güzel	bir	örneği	olmuş.	
Özellikle	son	15	yıldır	bisikletin	büyük	
tur	yarışlarında	adından	çokça	söz	
ettiren	takımları	“gökyüzü	takımı”(sky	
team)	sadece	ülke	çocuklarına	değil	tüm	
dünyadan	çocuklara	bir	hayal	kurduruyor;	
İngiliz	olmasanız	bile	gökyüzü	takımında	
yarışma	hayali.

Bisikletin	hikayesi	bir	yanardağ	patlaması	
ile	başladı.	Bugün	başka	türlü	bir	
felaketi	yaşıyoruz:	“Covit-19	Pandemisi”.	
Salgınla	birlikte	ulaşımda	güvenlik	ve	
bulaşıcılık	ciddi	bir	sorun	haline	geldi.	
Özellikle	toplu	ulaşımda	salgın	büyük	
riskler	yaratıyor	ve	bisiklet	yine	200	
yıl	öncesinde	olduğu	gibi	göz	kırpıyor.	
Bisiklet	icat	edildiği	dönemdeki	gibi	
bir	ihtiyaç	durumuyla	karşı	karşıya.	Bu	
dönemde bisiklete daha çok binmeyi 
teşvik	edecek	adımlar	atılmalı	ama	daha	
önemlisi	çocuklarımızın	aklına	bisikleti	
düşürmeliyiz	sadece	karne	hediyesi	ve	
oyuncak	olarak	değil,	ulaşım	ve	spor	
aracı	olarak	da!b

KİTABIN	KÜNYESİ
ADI:	BİSİKLETÇİLER	“İKİ	TEKER	

ÜSTÜNDE	GEÇEN	200	YIL”
YAZARI:	MICHAEL	HUTCHINSON

ÇEVİRİ:	ZEYNEP	ŞEN
YAYINEVİ:	PROFİL	KİTAP	

BİRİNCİ	BASKI:	AĞUSTOS	2018
SAYFA	SAYISI: 278
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Dağ	bisikletlerinin	en	az	ilgiye	
maruz	kalan	parçası	nedir	
biliyor	musunuz?	Frenleri.	
Bozulana	kadar	kontrol	etmek	

çoğu	binicinin	aklının	ucundan	bile	
geçmez.	Şöyle	bir	düşünün,	en	son	ne	
zaman	fren	yağını	değiştirttiniz?	Eğer	
sizde	durum	farklıysa	sizi	Dünya’daki	en	
sorunsuz	frenlerden	biriyle	tanıştıralım.

Bu	sayımızda	Shimano	XT	serisi	BR-
M8000	fren	setini	inceliyoruz.	Piyasadaki	
en	sorunsuz	ve	güçlü	frenlerden	biri	
olan	bu	set	yerini	çok	yakın	bir	zamanda	
M8100	serisine	bırakmış	olsa	da	
geçerliliğini	korumaya	devam	ediyor.	
Setin	toplam	ağırlığı	535	gram.	Önceki	

nesil	XT	frenlere	göre	kaliper	tasarımında	
değişiklik	olmasa	da	kollar	yeniden	
tasarlanmış.	Yeni	tasarım	eskisine	göre	
daha	sade	gözüküyor.	Shimano’ya	özgü	
Servo	Wave	ve	Ice	Tech	tasarımları	
frenlerin	gücünü	uzun	süre	korumasını	
sağlıyor.	Servo	Wave	kolun	içindeki	bir	
kam	mekanizmasından	oluşuyor.	Bu	
mekanizma	balataların	fren	boşken	daha	
çok	açılmasını	sağlıyor.	Bu	sayede	fren	
basılı	değilken	diskin	balatalara	ufak	
sürtmeler	yaşaması	engelleniyor.	Aynı	
zamanda	Ice	Tech	sistemi	ile	kaliperler	
ve	disk	ısınsa	bile	daha	hızlı	soğuması	
sağlanıyor.	Kaliper	pistonlarının	seramik	
olması	sistemdeki	yağın	maruz	kaldığı	ısı	
miktarını	sınırlıyor.	

SHIMANO  
XT BR-M8000
İNCELEME Serin ÜÇER2

Shimano	BR-M8000	frenlere	
takabileceğiniz	üç	adet	balata	var.	
Organik,	organik	soğutma	plakalı	
ve	metal	soğutma	plakalı	balataları	
ihtiyacınıza	göre	seçebiliyorsunuz.	
Tüm balatalar alüminyum arka plakaya 
sahip.	Organik	balatalar	sessiz	frenleme	
sunuyor.	Ancak	kullanım	ömrü	daha	
çabuk	aşındığı	için	çok	uzun	olmuyor.	
Metal	balatalar	ise	organiğe	göre	biraz	
daha	sesli	çalışıyor.	Ancak	yağmurlu	
sürüşlerde	daha	iyi	tutuş	sağlıyor.	Ayrıca	
çok	uzun	inişlerde	organiğe	göre	fren	
gücünü	daha	uzun	süre	koruyabiliyorlar.	
Fren	disklerini	organiğe	göre	daha	hızlı	
yemeleri	en	büyük	dezavantajları.	

Shimano kendi patenti olan centerlock 
disklerde	yeni	nesil	ice	tech	rotorları	
kullanabiliyorsunuz.	Ancak	6	vida	
göbeğiniz	varsa	ne	yazık	ki	ikinci	nesil	
ice	tech	rotorlar	ile	devam	etmeniz	
gerekiyor.	Açıkçası	bu	rotorlar	ile	sorun	
yaşamadık	ama	freeza	rotorları	da	merak	
etmiyor	değiliz.

Test	sistemimizde	27.5”	tekerlekler	ve	
160mm	SM-RT81	rotorlar	kullandık.	
Frenin	ısırma	noktası	diye	tabir	edilen	
balataların	diske	değdiği	an	çok	net	
anlaşılıyordu.	Fren	kolunun	üstündeki	
ufak	noktalar	frenlemede	eldivenin	
kol	üzerinden	kaymasını	engelliyordu.	
Reach	ve	free	stroke	ayarları	fren	
kolunun modülasyonunu için büyük 
önem	taşıyor.	Reach	ayarı	kısaca	fren	
kolunun	gidondan	ne	kadar	uzakta	
olacağını	ayarlamaya	yarıyor.	BR-
M8000’de	bvu	ayarı	anahtarsız	bir	
şekilde	yapabiliyorsunuz.	Free	stroke	
ise	balataların	rotordan	ne	kadar	
uzaklaşacağını	ayarlıyor.	Bu	ayar	için	
yıldız	tornavidaya	ihtiyacınız	var.	Ancak	



82  •  bikepedia  •  HAZİRAN ‘20

sürüş	esnasında	ihtiyacınız	olacağını	
düşünmüyoruz.	Fren	kolları	ergonomik	
olarak	çok	iyiler.	Uçlarının	bir	miktar	
kıvrık	olması	yorgun	olsanız	dahi	kolun	
parmağınızdan	kaçmasını	engelliyor.	

Frenin	gücü	160mm	rotorlarda	bile	
fark	ediliyor.	Öyleki	sıkı	frenlemede	ön	
tekeri	bile	kilitleyebilirsiniz.	Ancak	tüm	
bu	güç	kontrol	edilebilir	bir	şekilde	
geliyor.	Isırma	noktasından	itibaren	etkisi	
artarak	giden	bir	güçten	bahsediyoruz.	
Sistem	ile	ısınma	sorunu	yaşamadık.	
Yüksek	güç	sayesinde	freni	sonuna	kadar	
kullanmamız	gerekmedi	de	diyebiliriz.	
Arka	tarafta	yapacağınız	ufak	yön	
değiştirmelerinde	tekeri	kilitlemek	için	
yapmanız	gereken	tek	şey	frene	iyi	bir	
şekilde	basmaktan	geçiyor.

Bu	fren	setini	rotorları	hariç	1,600TL	
civarına	satın	alabiliyorsunuz.	Bir	
frenden	beklenebilecek	neredeyse	her	
şeyi	karşılayan	bir	set	olarak	fiyatını	hak	
ediyor	diye	düşünüyoruz.	b

http://www.aktifpedal.com


µ Tanju TAŞÇILAR

Hayat sevdiğiniz bir müzikse, 

bisiklet müziğin sesini açmaktır.

Anonim



86  •  bikepedia  •  HAZİRAN ‘20 87HAZİRAN ‘20  • bikepedia •  

BİSİKLET ve 
KARANTİNA

Evde	kendime	
ait bir trainer 
ya da roller 
yok.	Ancak	en	

kısa	zamanda	bir	
smart home trainer                    

            almak	istiyorum.	

Karantina sebebi ile birçok bisikletli 
için	zorunluluk	haline	gelen	home	
trainerlar edinilmesi gereken bir 
alışkanlığı	da	kazandırmış	olacak.	
Devam	etmeli	bence	çünkü;	zaten	
olumsuz	hava	ve	yol	şartları,	trafik,	
vs.	nedenlerle		antrenmanlar	zaman	
zaman	sekteye	uğrayabilir	ya	da	
uygulamak	istediğimiz	antrenmanını	
(örn.	interval	çalışması)	daha	doğru	
şekilde	uygulayabiliriz.	Home	trainerlar	
tüm	bu	açıkların	kapatılması	açısından	
iyi	bir	araçtır.	Ayrıca	dışarıda	yapılan	
antrenmanda	güç,	mesafe,	kadans	
gibi	analiz	gerektiren	değerler,	tüm	
değişen	hava	ve	yol	şartları	yüzünden	
tutarsız	hale	gelebilir.	

Yaptığımız	antrenman	da	olsa	outdoor	
sürüşlerimizde	doğa	ile	iç	içe	olmak,	
temiz	hava,	sürüş	arkadaşları	ile	
beraber	olmak	gibi	etkenler	bizlere	
ekstra	motivasyon	veriyor.	Ancak	
antranmanımızı	home	trainer	ile	
yapmak	zorunda	olduğumuzda	çoğu	
zaman	motive	olmayabiliriz.	Bu	da	
verimi	düşürür.	Bu	sebeple	Zwift		
interaktif	etkileşim	sayesinde	gerekli	
motivasyonu	da	alarak	antrenmanı	çok	
verimli	antrenmanlar	çıkarılabilir.	

Hiçbir	zaman	normal	yarışların	yerini	
alabileceğini	zannetmiyorum.	Ancak	
korona	virüs	salgınındaki	yasakların	
uzaması	ile	gerçekleşebilir.	
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Dünya’yı	neredeyse	Aralık	
2019’dan	beri	kasıp	kavuran	
Covid-19	salgını	ülkemize	
resmi	olarak	Mart	ayının	

başlarında	giriş	yaptı.	Bu	tarihten	
beri	zorunlu	ihtiyacı	olmayan	veya	
dışarı	çıkması	gerekmeyen	insanlar	
evinde	oturmaya	başladı.	Evlere	
kapandığımızdan	beri	yaklaşık	iki	ay	
geçti.	Sonunda	salgın	kontrol	altına	
alınmaya	başladı.	Ancak	arada	geçen	iki	
ayı	ancak	yaşayanlar	bilecekler.	İleride	
2020’den	sonra	doğanlara	olanları	
anlattığımızda	epey	şaşıracaklarına	
eminiz.	

Çünkü	bu	olanları	beş-altı	ay	öncesinde	
bize	anlatsalar	muhtemelen	inanmazdık.	
Bu	süre	zarfında	bisiklet	sürücülerinin	
neler	yaptıklarını	muhtemelen	sosyal	
medyadan	takip	ediyorsunuz.	Kimisi	
sosyal	mesafesini	koruyarak	yalnız	başına	
sürüşe	çıksa	da	büyük	bir	çoğunluk	ya	
evde	kalıyor	ya	da	işe	gidiyor.	Bizim	
konumuz	özellikle	evde	kalanlar	ile	ilgili.

Bisiklet	sürüyorsanız	yakın	zamanda	
trainer	veya	roller	kelimelerini	kesinlikle	
duymuş	olmalısınız.	Özellikle	tam	
karantinaya	geçildiğinden	beri	Dünya’da	
trainer	ve	roller	satışları	uçuşa	geçti.	
Ülkemizde	de	çoğu	marka	şu	anda	yok	
satıyor.	Aldığımız	duyumlara	göre	büyük	
markalar	2021	satış	hedeflerini	bile	
şu	anda	tutturmuş	durumdalar.	Kısaca	
evlerde	bisiklete	binen	azımsanmayacak	
bir	kitle	oluşmuş	durumda.	Sporcular	
önceden de bu aletleri kullanarak kötü 
havalarda	antrenmanlarını	yapıyorlardı.	
Ancak karantina ile birlikte hiç tahmin 
etmediğiniz	insanlar	bile	bu	aletlere	
yöneldiler.

Öncelikle	trainer	ve	roller	çeşitlerine	göz	
atalım.	Kademeli,	akıllı	ve	etkileşimli	
olmak	üzere	üç	ana	çeşitte	trainer	ve	
roller	hali	hazırda	satışta.	O	gördüğünüz	
oyun	gibi	sürüşler	esas	olarak	etkileşimli	
trainerlar	ile	yapılıyor.	Eğer	uygun	
algılayıcıları	takarsanız	her	trainer	ile	
Zwift	kullanmanız	olası.

Zwift	çıktığından	beri	aslında	global	
düzeyde	toplu	sürüşler	yapılıyordu.	
Özellikle	büyük	takımlar	zaman	zaman	
açık	antrenmanlar	yapıyorlardı.	Ayrıca	
yerel	kulüpler	de	bu	tarz	sürüşler	
yapıyordu.	Karantina	ile	birlikte	dışarı	
çıkamayan	biniciler	bu	etkinliklere	
yöneldiler.	Öyle	ki	yüzlerce	kişilik	
sürüşler,	özel	yarışlar,	dayanıklılık	
rekorları	ve	hatta	federasyonun	
kendi	düzenlediği	yarışlar	bile	
yapılmaya	başlandı.	Günümüzde	
zaten	düzenlenmekte	olan	e-Spor	
müsabakalarına	bisiklet	ile	bir	kalem	
daha	açılması	düşünülüyor.

Tabi	bir	de	ben	özgürlüğüme	düşkünüm	
evin	içinde	pedal	çevirmem	diyen	
bir	kitle	de	mevcut.	BikePedia	olarak	
sporcuların	ne	düşündüğünü	merak	
ettik	ve	kendilerine	dört	kısa	soru	
yönelttik.	Daha	sonrasında	da	dergi	
ekibine	karantina	sonrası	ilk	olarak	
ne	yapacaklarını	sorduk.	Bakalım	ne	
cevaplar	verdiler;

n	Korona	virüsü	sebebiyle	evlere	
kapanıldıktan	sonra	evde	antrenman	
yapanlar	epey	çoğaldı.	Karantinadan	
önce	evde	trainer/roller	kullanıyor	
muydunuz?

n	Sizce	karantina	ile	yükselişe	geçen	
ev	antrenmanı	alışkanlığı	karantina	
sonrasında	da	devam	eder	mi?

n	Trainerlar	ile	bilgisayarda,	özellikle	
zwift	vasıtasıyla	gerçekleştirilen	yarışlar	
hakkında	ne	düşünüyorsunuz?

n	Sizce	ileriki	dönemde	yarışçılar	için	
e-yarış	(dijital	ortamda	trainer	vasıtası	ile)	
organizasyonları	yapılır	mı?

YAŞAM Serin ÜÇER2

7
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Evde	ve	kapalı	
ortamda 
antrenman 
yapmak hiç 

bana	göre	değil.	
Bisikleti	doğada	

özgürce	dolaşabildiğim	
için	seviyorum.	Mesela	pist	bisikleti	
hiç	bana	göre	değil.	Evimde	spin	bike	
var.	Havanın	kötü	olduğu	ve	dışarıda	
antrenman	yapamadığım	zamanlar	
mecbur	kaldığım	için	kullanıyorum.

Antrenmanlar	için	eve	kapanmak,	sabit	
bir	yerde	saatlerce	temiz	havadan	
uzak	antrenman	yapmak	bu	sporun	
doğasına	aykırıdır.	Ancak	kışın	soğuk	
hava	ve	kıyafet	giyimi	uzun	zaman	
aldığı	için	bazı	sporcular	sadece	tayt	
giyerek	evde	sıcak	ortamda	tranier	
yada	roller	üzerinde	antrenman	
yapmayı	da	tercih	edebiliyor.

Sanal	ortam	yarışları	önümüzdeki	
yıllar	içerisinde	de	yapılmaya	devam	
edecektir.	Özellikle	kapalı	sezonda.	
Fakat	bu	yarışlar	profesyonel	seviyeye	
taşınamaz.	

Çünkü	bu	ortam	bir	çok	handikapı	da	
beraberinde	getirir.	Hile	hurdası	çok	
olur.	Dediğiniz	gibi	bazı	özel	kulüpler	
ufak	ödül	koyarak	ev	ortamına	yarış	
havasını	getiriyor.

Çok	güzel	hareketler	bunlar.	Belki	
de	zamanla	federasyonumuzun	
da	destekleri	ile	kapalı	sezonda	
amatör	çapta	bu	şekilde	etkinlikler	
düzenlenebilir.	Bekleyip	göreceğiz.	
Ancak	şunu	tekrar	hatırlatmak	isterim	
ki;	bisiklet	sporunun	evi	doğadır,	ev	
değil.	

Kendime ait bir 
trainer	var.	Formumu	
korumak için sürekli 
olarak	kullanıyorum.	
Hatta bu dönemde 
kullanma	sıklığım	arttı	
diyebiliriz.

Eskiye	göre	ufak	bir	artış	olur.	Salgın	
sonrası	çoğu	kişi	azaltacak	veya	
tamamen	sanal	antrenmanı	bırakacak.	
Çünkü	açık	havada	sürmenin	keyfi	ve	
zevki	bambaşka.	

Bu	dönem	için	en	mantıklısı.	Özellikle	
bu	işi	profesyonel	olarak	yapan	
sporcular	için	hem	formda	kalabilmek	
hem	de	yapılamayan	yarışların	
heyecanını	yerini	bir	nebze	olsun	
alabilmesi	için	gayet	güzel	bir	etkinlik	
olduğun	düşünüyorum.

Ama hayat normale dönünce 
cazibesini	kaybedecektir.	Belirttiğim	
gibi	dışarıda	sürmenin	keyfi	hiçbir	
şeye	değişilmez.	Ayrıca	hayat	normale	
dönünce	yarışlar	yine	eskiden	olduğu	
gibi	yapılacak.	Bu	da	normal	olarak	
herkesi	normal	antrenman	şekillerine	
geri	döndürecek.

Kendime ait bir trainer 
ya	da	rollerım	yok.	Şu	
an	şehir	yaşamından	
uzak	yaşadığım	için,	
doğa	içinde	kendimce	
bisiklet	binmeye	devam	
ediyorum.	Karantina	
sonrası	ev	antrenmanı	
alışkanlığının	devam	edeceğini	
düşünmüyorum.	Zwift	yarışı,	yarışanlar	
açısından	keyifli	olabilir	ancak	izleyici	

GÖKHAN
 U

Z
U

N
TA

Ş
BURAK Ö

K
T

E
N

GÜRAY G
Ü

N
D

Ü
Z

için	hiç	keyifli	değil	o	yüzden	bir	
geleceğinin	olduğunu	düşünmüyorum.	

Çok	sık	olmamakla	birlikte	evet	
kullanıyordum.	Herkesin	

bu süreçten sonra 
outdoor antrenmanlara 
ağırlık	vereceğini	
düşünüyorum.	Lakin	
halkta	spor	alışkanlığı	
kazanmada	pozitif	yönde	

etkisi	oldu	bence.

Bu	konuda	Sagan	gibi	düşünmüyorum.	
Zwift	sadece	herkesin	buluşabileceği	
Sanal	bir	platform.	Bence	sanal	
yarışlar	ile	tüm	dünyadaki	sporcuların	
katılımı	ile	daha	kalabalık	olmasını	ve	
eğlencenin	artmasını	sağlıyor.	Hem	
dünyada	bizden	başka	insanları	görüp	
kendimiz	ile	kıyaslama	yapabiliyoruz.	
“Analar	ne	evlatlar	doğuruyormuş	
beeee”	diyebiliyoruz.

Bence	bu	yarışlara	devam	edilir	evet	
ama	bu	kadar	sık	düzenlenmez	diye	
düşünüyorum.	Hatta	ayrı	bir	kategori	
açabilirler	bence.	Gerçek	e-spor	bu	
olsa	gerek..	Ben	bunu	destekliyorum.	
E-tri,	E-bisiklet	yarışları	gibi.

BIKE PEDIA TEAM

Covid	19	sonrası	özellikle	beyaz	
yaka	personelinin	evden	

çalışmaya	başlamısıyla	
birlikte bu durumun 
yaygınlaşacağını	
düşünüyorum.	
Yöneticiler	beyaz	
yaka personel 
giderlerini	bu	şekilde	

AYŞEGÜL G
Ü

M
Ü

Ş

ŞAFAK E
R

G
Ü

L

azaltabilecekler.	Yani	ofis	kirası,	şirket	
arabaları,	yemek	ve	yol	masrafları,	
trafik	gibi	konular	evden	çalışan	
personel	için	gerekli	olmayacağından	
firmalar	bu	durumu	avantaja	
çevirebilirler.	Bu	da	önümüzdeki	
günlerde	teknolojinin	iş	hayatında	
önüne geçilemeyecek derecede ileri 
gideceğini	ve	tüm	terimleri	yakında	e-		
(e-mail,	e-ticaret	vs.	gibi)	olarak	çokça	
kullanmaya	başlayacağımıza	benziyor.

Etkileri	alınan	önlemler	
sonucunda	azalmış	
olsa da bugün 
için	Covid-19	
pandemisi	devam	
ediyor.	Ne	yazık	ki	
bu,	kesin	bir	aşı	ya	
da ilaç bulununcaya 
kadar	alınan	önlemlerin	
sürdürülmesinden	vazgeçmemek	
demek.	Bisiklete	ve	bisiklet	sporuna	
gönül	vermiş,	onu	hayatının	bir	parçası	
haline	getirmiş	olanlar	için	evlere	
kapanmak	çok	kötü	bir	durum	oldu.	

Bir	zaman	gelip	de	salgın	bittiğinde	
eski	günlere	döneceğimiz	pek	
mümkün	gibi	görünmüyor.	Ama	
en	azından	bisikletimize	binip	yola	
düşmek	ve	yine	rüzgarı	hissetmek,	
rampaları	çıkmak	ve	doğada	olmak	bir	
şekilde	gerçekleşecektir.	

Belki	grup	halinde	sürüşlerimiz	
çok	daha	sonraya	ertelenecek,	
önümüzdeki	bisikletlinin	hava	
boşluğundan	yararlanamayacak	hatta	
bir	süre	için	tek	başımıza	sürmek	
zorunda	kalacağız.	En	önemli	olan	sağ	
salim	bu	durumu	atlatmak	olmalı.	
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Açıkçası	bu	karantina	
sürecinden sonra 
eskiye	dönüş	
olmayacağını	tahmin	
ettiğim	için	öyle,	

hemen	biter	bitmez	
şunu	yapacağım	diye	

kendimi	hazırladığım	bir	durum	
yok.	Çünkü	temelli	olarak	sona	ermiş	
bir	durum	olmayacak.	Her	ne	kadar	
“normalleşme”	sürecine	girildiği	
deklare	edilmiş	olsa	da,	henüz	
tamamen	bu	virüsten	kurtulmuş	
değiliz.	O	yüzden	kemerleri	hemen	
gevşetmemek	lazım.	

Şu	süreçte	öğrenilmesi	gereken	
en	büyük	çıkarım	bizler	için	sağlık	
olmalı.	Sağlık	olmadımı	hiçbir	şeyin	
yürümediğini	görüp,	yaşamış	olduk.	Bu	
yüzden	önce	sağlıklı	kalmaya	bakalım,	
varsın	beklesin	yapmayı	umduğumuz,	
düşündüğümüz	etkinlikler.	O	yüzden	
tedbirleri	elden	bırakmamaya	devam!

Birçok	fütüristin	daha	
önce	defalarca	dile	
getirdiği	gibi,	artık	
Dünya	eskisi	gibi	
olmayacak.	Uzaktan,	
ofis	ortamından	
çalışmalar,	şehirden	
uzaklaşmalar	bize	

bisikletin önemini daha 
çok	hatırlattı.	Bundan	böyle	

“bisikletli	ulaşım”	hakettiği	yeri	
bulacaktır	diye	ümit	ediyorum.	

Bisikletli	ulaşım,	hem	sağlıklı,	hem	
ekonomik,	hem	pratik	ve	en	önemlisi	
hem	de	eğlencelidir.	Pandemi	
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önlemlerini	düşünürsek	de	sosyal	
mesafe	kuralarına	en	uygunu.	

Park	yeri	aramadan,	dilediğinizde	
toplu	ulaşım	kullanarak,	benzin	
masrafınız	olmadan,	en	dar	
sokaklardan	bile	evinize	veya	işinize	
rahatça	ulaşmanın	keyfini	yaşarsınız.	
Tıpkı	benim	dört	yıldır	yaptığım	gibi.	
Bisiklet	bir	gün	Dünya’yı	kurtaracak	
derdim,	bu	yıl	bizi	kurtarması	gerçek	
oldu.

Normal	şartlarda	
Haziran	ayına	kadar	
dört tane enduro 
yarışına	katılmayı	
planlıyordum.	
Maalesef	olmadı,	bu	
yüzden	Türkiye’deki	
önemli	iki	enduro/
downhill	parkuruna	gitmeyi	
planlıyorum.	Öncelikle	Bursa’da	
Uludağ	parkurunda	bir	kaç	gün	sürüş	
yapacağım.	Teleferik	durumuna	göre	
artık	kaç	kere	yapabilirsem.	Ardından	
planda	Kemer	Tahtalı	Down	Olympos	
parkuruna	gideceğim.	

Türkiye’nin	en	uzun	enduro	parkuru	
burada	yer	alıyor.	2365	metrede	
teleferik	istasyonundan	başlayan	
parkur	yaklaşık	35km	boyunca	
neredeyse	deniz	seviyesine	kadar	
ormandan	patika	inişi	içeriyor.	
Ardından	uluslararası	yasak	kalkarsa	
Bulgaristan	Pamporovo	ve	Borovets’de	
sürüşler	yapıp	eylülde	Yunan	Enduro	
serisine	katılacağım.	Dağlarda	çok	
insan	olmadığı	ve	genellikle	tanıdığım	
insanlarla	olacağım	için	Covid-19’un	
çok	sorun	olmayacağını	düşünüyorum.
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Bütün	yıl	bisiklete	binen	
sürücüler için bu süreçte 
iç	mekan	sürüşleri	
imdadımıza	yetişti.	
Sanal ortamda grup 
sürüşleri	yaptık,	
yarıştık,	uzaktan	da	

olsa	bir	araya	geldik.	
Ancak	hiç	bir	şey	dışarıda	

bisiklet	sürmenin,	trafik	ışıklarına	
kadar	sprint	atmanın	ya	da	şu	tepedeki	
tabelaya	kadar	yarışmanın	yerini	
tutmuyor.	

Yollarda bisiklete binmeyi çok 
özledik.	Ancak	eskisi	gibi	50-100	
kişilik	pelotonlar	kurabilecek	miyiz?	
Arkadaşlarımızla	sürüş	öncesi/
sonrası	kahve	içerken	özgürce	
muhabbet	edebilecek	miyiz?	Sanırım	
önümüzdeki	bir-iki	ay	bize	“yeni	
normal”	denilen	şeyin	tam	olarak	ne	
olacağını	gösterecek.	

Birileri	gelip	bir	virüsün	bütün	
insanlığın	hayatını	bir	anda	

olumsuz	etkileyeceğini	
söylese buna 
inanmazdım.	Ama	kısa	
bir	süre	önce	Covid	
salgını	hayatımıza	
bıçak	keser	gibi	girdi	

ve	bütün	insanlığı	öyle	
bir	kısıtladı	ki	ne	oluyor	

demeye	bile	fırsat	bulamadan	sudan	
çıkmış	balığa	döndürdü	hepimizi.	Bu	
dönemde	çoğunluk	evlere	kapanmak	
zorunda	kalırken	dostlukların,	
insan	iletişiminin	ne	kadar	önemli	
olduğunu	daha	iyi	kavrayıp,	hırsların,	
çekişmelerin	boş	olduğunu	gördük.	
Covid	salgını,	insanın	insana	ne	kadar	
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da	muhtaç	olduğunu	anlayacağı	bir	
dönem	olacak	sanırım.

Covid-19	başımıza	gelene	kadar	
yaşadığımız	o	muhteşem	günlerin	
kıymetini	keşke	bilseymişiz	
diyemeyeceğim,	
çünkü	zaten	çok	
iyi	biliyorduk.	Her	
günümüz	dolu	
dolu bisikletle 
geçiyor,	ister	
ulaşım,	ister	
sosyalleşme,	
ister	spor	olsun,	her	
dakika	rüzgarı	hissediyorduk.	
Normalleşme	sonrasında	bisikletimize	
özgürce	binebilmenin	tadını	yine	
yaşayacağız.	Yeniden	yollarda,	yeniden	
dağlarda	ama	iki	teker	üstünde	
olacağız.

Covid-19	sonrası	dünya	düzeni	
eskisi gibi olur mu bilemiyorum 
ama bisikletin önemini daha  iyi 
anlayacağımız	kesin.	Bisiklet	bugüne	
kadar	icat	edilmiş	en	güzel	icat	
olmanın	yanında,	hem	sağlıklı,	hem	
ekonomik,	hem	pratik,	hem	de	
eğlencelidir.	Bisiklet	sporu	hayatınız	
boyunca	yapabileceğiniz	bir	spor	
ve	dahası	bir	yaşam	tarzıdır.	Kentler	
Covid-19	sonrası	bisikleti	toplum	
yaşamına	daha	çok	entegre	etme	
kararı	aldı	ve	çalışmaya	başladı	bile.	

Tüm	dünyayı	sarsan	bir	salgının	en	
azından	böyle	güzel	bir	farkındalık	
yaratması	bir	ironi,	ancak	sevindirici.	
Diliyoruz	ki	2020’de	Covid-19’dan	
sonra	dünyaya	damgasını	vuran	
“bisiklet”	olur.
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KÖTÜ HABERLER

Kabul	etmek	gerekir	ki;	bugün	
bisiklet	alanında	en	çok	
kullanılan	uygulama	Strava’dır.	
Pekçok	karşı	seçeneği	olsa	

da	Strava’nın	onu	gerçekten	de	diğer	
uygulamalar	karşısında	tercih	edilebilir	
yapan	ve	kullanıcıların	en	çok	ilgilendiği	
özelliği	“segment”	özelliğidir.	

Strava’nın	segment	özelliği	sporcuların	
kendi	verilerini	takip	etmenin	yanısıra	
diğerleri	ile	“rekabet”	göstergesi	
olarak	da	kullanılmakta.	Segment	
aslında	basit	bir	şekilde	belirli	bir	yol	
parçasıdır.	Kullanıcılar	kullandıkları	
yollarda	segment	oluşturabilir	ve	bu	
segmentlerde	elde	ettikleri	değerler	
üzerinden	performanslarını	takip	
edebilirler...	idi!	

Segmentler	her	ne	kadar	kullanıcılar	
tarafından	oluşturulabilirse	de	bunun	
için	“yapı”	sadece	Strava	merkezi	
uygulaması	içinde	bulunmakta	ve	bir	
segmentin	“export”	işlemi	ile	dışarı	
aktarılıp	kullanılması	mümkün	değildir.	
Bunlarla	ilgili	tanım	verileri	Strava	
dahilinde	tutulmakta	ve	listeleme	ve	
analiz	işlemlerinde	kullanılmaktadır.	

Strava’nın	sadece	son	bir	yıllık	geçmişine	
baktığımızda	bazı	değişikliklerin	
yapılmasının	pek	de	az	rastlanır	olmadığı	
görülebilir.	Bu	son	bir	yıl	içinde	oldukça	
önemli	en	az	üç	kısıtlamaya	gidildi.	

Geçen	yaz	Strava,	bir	“plugin”-eklenti	
olarak	geliştirilmeye	başlanan	ve	
gelişme	sürecinde	oldukça	“popüler”	
olan	Relive	ile	veri	alışverişini	kendine	
özgü	nedenlerle	kapatmıştı.	Diğer	
uygulamalarda otomatik olarak 
gerçekleşmesi	devam	eden	bu	işlem	
yine	de,	en	azından	Strava’daki	
etkinliğin	dışarı	aktarılması	ve	Relive’a	
yüklenebilmesi	sayesinde	bir	çeşit	
çözüm	gerçekleşebiliyordu.	Ancak	
bu	çözüm	grup	sürüşlerinin	görsel	
haline	getirilmesini	ve	toplu	sürüşlerin	
videolarının	izlenme	zevkini	yok	etmişti.	

İkinci	önemli	kısıtlama	ise	Eylül	sonunda	
geldi.	“Uygulamaya	yük	olduğu	ve	sorun	
yaşayanların	çok	olduğu”	bahanesiyle	
algılayıcıların	kullanımı	cep	telefonu	
uygulamasından	kaldırılmıştı.	

Bunun	sonucunda	özellikle	nabız	
bandı	kullananlar	ve	kadans	algılayıcı	
kullananlar	bunlarla	ilgili	verilerini	elde	
edip	izleyebilmek	için	başka	yöntemlere	
başvurmak	zorunda	kalacaklardı.	Bu	
değişiklik	Strava’nın	tüm	kullanıcılarını,	
ücretli	ya	da	ücretsiz	kullanımına	
bakılmadan,	etkiliyordu.	

Strava’nın	“istediği”	kullanıcıların	
binlerce	Lira	para	verip	bisiklet	
bilgisayarı	almaları	idi	herhalde.	Çünkü	
bu	cihazların	verilerini	normal	olarak	alıp	
kullanmaya	devam	ediyordu.	

“Fakir”	kullanıcıların	çözümü	ise	-hala	
devam	eden-	içe	aktarma	özelliğini	
kullanarak	başka	uygulamalarla	kaydı	
kapıp,	bu	uygulamalardan	dışarı	
aktardıkları	verileri	Strava’ya	aktararak	

kullanmak	oldu.	Örnek	verirsek	
Endomondo’nun	Bluetooth	algılayıcılara	
desteği	ile	kayıt	yapılabiliyor	ve	sürüş	
kaydı	da	Strava’dan	daha	sorunsuz	
yapılabilmekte.	

Bu	18	Mayıs	günü	Strava’dan	gelen	
bir	açıklama	ise	tüm	Strava	“ücretsiz”	
kullanıcılarını	önce	üzdü	sonra	da	
kızdırdı...	Ama	yapılabilecek	bir	şey	
yoktu.	Bu	sefer	Strava	kullanıcılarını	“can	
evinden”,	segment	özelliğini	“ücretli”	
hale	getirerek	“vurmuştu”.	Yazının	
başında	segmentlerin	bir	uygulama	içi	
yapılanma	olduğunu	belirtmiştik.	Bu	
nedenle	önceki	“sınırlama”	ya	da	“geri	
adımlar”dan	farklı	olarak	bir	çözüm	
üretmek	mümkün	olmuyordu.

Strava’yı	ücretsiz	kullanan	“fakir”	
kullanıcılar	segmentlerden	kendilerine	
kalan	“kırıntılar”	ile	idare	edecekler.	
Eskisi	gibi	segment	özelliğini	tam	olarak	
kullanmak	isteyenler	ise	ayda	5$	gibi	
“cüz’i”	bir	ödeme	yapmak	zorunda	
kalacaklar.	

TEKNOLOJİ Tanju TAŞÇILAR2
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Segmentlerden	“fakir”	kullanıcılara	
kalan	kırıntılar	ise,	etkinlik	verilerinde	
o etkinlik için segmentte elde edilen 
değer	ve	bunun	“kullanıcının	kendi	
sıralamasındaki”	yeri	bilgisi,	yani	PR	
ve	benzeri	bir	özellik	varsa	o.	Bir	de	
segment	sıralamasında	ilk	10’a	girerse	
kendini	listede	görebilmek...	

18	Mayıs	sınırlamaları	elbette	sadece	

segmentlerle	sınırlı	değil.	Ama	
segmentlerin bu hale getirilmesinin 
yanında	hiç	önemli	değiller	diyebiliriz.	
“Değişikliklerin”	açıklamasında	Strava’da	
yapılan	“güzel”	değişikliklerden	de	
bahsediliyor.	Bunlardan	birisi,	mesela,	
varsayılan	harita	görünümünün	basit	
yol	haritasından	“topoğrafik”	görünüme	
geçmiş	olması!	“Kullanıcıların	isteğine	
kulak	verdik	ve	50	kadar	değişiklik	

yaptık”	diyorlar.	Bir	değişiklik	de	
etkinliklerin	ana	sayfada	“kronolojik”-
tarih	sırasına	göre	sıralanabilmesi...	
Burada	“alkışlar”	olacak	herhalde...	

Strava	tarihi	boyunca	özellikle	
ücretlendirme	konusunda	çok	sayıda	
değişiklik	yapmış	bir	uygulama	olarak	
karşımıza	çıkıyor.	Yeni	değişiklik	
yapıp	bunu	ücretli	yaptılar.	Tek	tip	
ücretlendirme	yaptılar,	yok	olmadı	parça	
parça	ücretlendirmeye	geçtiler.	

O	da	olmadı	şimdi	tekrar	tek	tip	
ücretlendirmeye	dönüldü.	Ama	segment	
sınırlaması	ile	gerçekten	de	kullanıcıyı	en	
önemli	yerinden	“vurdular”.	Üstelik	bunu	
Covid-19	pandemisi	döneminde,	pek	çok	
uygulama insanlara destek olabilmek 
için	en	önemli	özelliklerini	bile	ücretsiz	
olarak	kullanıma	açtığı	bir	zamanda	
yaptılar.	Strava	gibi	uygulamalar	
uzun	zaman	boyunca	kullanılan	

uygulamalardır.	Kullanımımız	ve	
verilerimiz	aylar	değil	yıllar	boyunca	bu	
uygulamaların	veritabanında	birikir.	Bu	
nedenle	de	bu	tür	uygulamaların	uzun	
dönem	kullanımlarda	güvenilir	olması	
önemlidir.	Strava’nın	“para	kazanılabilir	
bir	hale	gelemedikleri”	gerekçesiyle,	
bir	o	yöne	bir	bu	yöne	savrulması,	en	
olmadık	özelliklerini	bile	sınırlayabilmesi	
onun	güvenilirliğinin	sorgulanmasına	
ve	“güvenilir	olmayan”	uygulamalar	
arasında	yer	almasına	yol	açabilir.	Böyle	
bir	durumda	aklımıza	ilk	gelen,	özellikle	
de	uzun	zamandır	bu	uygulamayı	
kullanlardan	biriysek,	verilerimizin	
bu	uygulamada	toplanmış	olması	ve	
bir	gün	bunlara	erişimin	bile	ortadan	
kalkabileceği	olabilir.	Bu	nedenle,	her	
ne	kadar	biraz	zaman	alacak	olsa	bile,	
etkinliklerimizin	.gpx	veya	.tcx	olarak	
dosyaya	aktarılarak	kendi	depolama	
alanlarınızda	saklamak	iyi	olur.	Ne	olur,	
ne	olmaz,	belki	de	sıra	buna	gelmiştir.b
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Hedef	dediğin	ne?	Soyut	
ve	somut	maHayatta	
istediklerinizi	çabalayarak	
elde	etmeye	alışmışsanız	

derhal	bu	inancı	değiştirin.	Neden	mi?	
Çünkü	bu	inanç	ve	düşünce	nefesinize	
yansır.	Nefes	alış	ve	veriş	olması	
gereken	şekilde	değil	ise	hayatınız	da	
gerçekten	olmasını	istediğiniz	gibi	
olamaz.

“Nefes	Hayattır”

Doğru	nefes	alıp	verdiğimiz	ilk	an	
doğdumuz	zamandır.	Dikkat	edin	
bebekler	nefes	alırken	karınlarını	
şişirir	nefes	verirken	indirirler	ve	bu	bir	
dalga	gibidir.	Bu	nefes	diyaframdan	
tam,	bağlantılı,	rahat	ve	boldur.	

Maalesef	büyüdükçe,	yaşadıklarımız	
nefes	alışkanlığımızı	da	etkilemeye	
ve	büyük	oranda	limitlemeye	başlıyor.	
Annemiz	azarlıyor	nefesimizi	
tutuyoruz,	öğretmenimiz	bağırıyor	
nefesimizi	tutuyoruz,	arkadaşlarımız	
dalga	geçiyor	nefesimizi	tutuyoruz,	
babamız	kızıyor	kendimizi	ifade	
edemiyoruz	nefesimizi	tutuyoruz.	
Yani	negatif	duygu	hissettiğimiz	ve	
duygularımızı	bastırdığımız	her	an	
nefes	alışkanlığımızı	bozuyor	ve	
değiştiriyoruz.

Sonrasında		hastalıklar,	depresyonlar,	
stres	ve	endişeler,	korkular,	
kaygılar,	mutsuzluk,	başarısızlık,	
odaklanamama	ve	konsantrasyon	
sorunları,	yaşam	enerjimizin	düşmesi,	

yaratıcılığımızı	ortaya	çıkaramama	gibi	
birçok	sorunla	karşılaşırız.	

Çünkü	nasıl	nefes	alıyorsak	öyle	
yaşıyoruz.	Nefes	alış	şeklimiz,	
sağlığımızı	ve	hayatımızı	etkiliyor.	
Doğru	nefes	almayı	öğrenerek,	
nefesinizi	değiştirerek	hayatınızı	
pozitif	yönde	değiştirmek	elinizde.	
Özellikle	spor	yaparken	nefes	kontrolü	
çok	önemlidir.	Herkesin	kendine	
has	nefes	alıp	verme	şekli	vardır.	
Bazılarımız	ağızdan	alır	burundan	verir,	
bazılarımız	burundan	alır	burundan	
verir,	bazılarımız	burundan	alır	ağızdan	
verir,	bazılarımızsa	ağızdan	alır	
ağızdan	verir.	Doğru	nefes	burundan	
sessizce	alınıp	yine	burundan	
verilen	nefestir.	Nefes	alış	veriş	şekli	
tam	ve	bağlantılı	belli	bir	hızda	
olmalıdır.	Örneğin	bisiklet	turunuz	
var,	öncesinde	yapmanız	gereken	
birkaç	nefes	çalışması	ile	nefes	açma	
egzersizi	yaparak	çok	rahat	bir	tur	
geçirebilirsiniz.

Egzersizde	Yapmanız	Gerekenler

Ayakta	durun	ve	bir	elinizi	karnınıza	bir	
elinizi	göğsünüze	koyun.	Gözlerinizi	
kapatın.	Sadece	burnunuzdan	nefes	
alıp	verin.	Nefes	alırken	karnınızı	
bir	balon	gibi	şişirin	nefes	verirken	
içinize	çekin.	Yani	nefes	alırken	sadece	
karnınız	şişecek.	Bu	tekniği	5	dakika	
uygulayın.	Diyafram	nefesi	transformal	
nefes	alışkanlığı	hergün	yapacağınız	
5’er	dakikalık	nefes	egzersizleri	ile	
yavaş	yavaş	düzelmeye	başlayacak.	
Zihninizin	ve	bedeninizin	nasıl	günden	
güne	rahatladığını	fark	edeceksiniz.	
Bununla	birlikte	daha	sayısızca	nefes	
tekniği	vardır.	Bisiklet	kullanırken	nasıl	
nefes	aldığınıza	bir	bakın.	Daha	az	
çaba ile yorulmadan saatlerce bisiklet 
kullanmanız,	doğru	nefes	alışkanlığıyla	
kolaylaşır.

Doğru	nefes	alışkanlığı	kazanarak	
hayatınızı	daha	kolay	yaşamak	
elinizde…b

DOĞRU NEFES 
ILE HAYATINI 
KOLAYLAŞTIR
YAŞAM Nazlı BAÇ Kişisel Gelişim Uzmanı2
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İzmir	Büyükşehir	Belediye	Başkanı	
Tunç	Soyer,	3	Haziran	Dünya	
Bisiklet	Günü’nde	iki	sürücülü	
bisikletlerin	Akıllı	Bisiklet	Kiralama	

Sistemi’ne	dâhil	edildiğini	duyurdu.	
Türkiye’de	ilk	kez	bir	belediye,	görme	
engelli	vatandaşlarımızın	da	bisiklet	
keyfi	yaşaması	için	böyle	bir	hizmete	
imza	attı.

Küresel	salgının	ardından	yaşanan	
normalleşme	sürecinde	bisiklet	
kullanımını	teşvik	etmek	için	70	
tandem	bisiklet	hizmete	alındı.	
İzmir	Büyükşehir	Belediye	Başkanı	
Tunç Soyer “Tandem bisikletler hem 
vatandaşlarımıza	keyifli	bir	bisiklet	

deneyimi	yaşatacak	hem	de	görme	
engelli	vatandaşlarımızın	erişilebilir	
ve	engelsiz	bir	şekilde	yaşama	dahil	
olmasına	katkı	sağlayacak.	Türkiye’de	
ilk	kez	bir	belediye,	görme	engelli	
vatandaşlarımızın	da	bisiklet	keyfi	
yaşaması	için	böyle	bir	hizmete	imza	
atıyor”	dedi.

İnciraltı	Kent	Ormanı’nda	düzenlenen	
törende	konuşan	Başkan	Soyer,	
sürdürülebilir	ulaşım	politikaları	
çerçevesinde	motorlu	araçların	
kullanımının	azaltılması	için	yapılan	
çalışmalara	değinerek	şöyle	konuştu:	
“Kent	içi	bisiklet	altyapısının	
güçlendirilmesi,	kırsal	bisiklet	

rotalarının	arttırılması	ve	şehrimizde	
bisiklet	kültürünün	oluşması	amacıyla	
yoğun	çalışmalar	yürütüyoruz.	İzmir	
Büyükşehir	Belediyesi’nin	bisiklet	
kiralama	sistemi	Bisim,	İzmir’de	
bisiklet	kültürünün	oluşmasında	ve	
yaygınlaşmasında	çok	önemli	bir	yere	
sahip.	Bugün	40	bisiklet	istasyonu,	810	
park	yeri,	550	tek	kişilik	bisikletimiz	
bulunuyor.	Hizmet	vermeye	başladığı	
günden bu yana Bisim’in 2 milyonu 
aşkın	kiralama	sayısıyla	kırılamayacak	

bir rekora 
ulaştığını	gururla	
söyleyebilirim.”

Türkiye’de ilk 
kez	bisiklet	
kiralama sistemine 
eklenen tandem 
bisikletlerle	filonun	
büyüdüğüne	
dikkat	çeken	Soyer,	

“Her	istasyonda	ikişer	adet	tandem	
bisiklet	bulunacak.	Tandem	bisiklet	
sayısını	zamanla	daha	da	artırmayı	
planlıyoruz”	dedi.
Dünya	Bisiklet	Günü

12	Nisan	2018’de	Birleşmiş	Milletler’in	
kararıyla	belirlenen	“3	Haziran	Dünya	
Bisiklet	Günü”	ile	fiziksel	hareketliliğin	
özendirilmesi	ve	bisikletli	ulaşım	
konusundaki	farkındalığın	artırılmasını	
amaçlanıyor.b
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PANDEMI 
GÜNDEMINDE BISIKLETLI 

GEZGIN PINAR 

HİLAL ÇELİK
Mart ‘20 Talihlisi

 BİSİKLETLİ GEZGİN PINAR
Corona	Virüs’ten	dolayı	eve	kapanan,	zorunlu	olmadıkça	dışarı	çıkmayan	bisikletli	gezgin	Pınar,	
sosyalleşebilmek	adına	sürekli	 arkadaşları	 ile	 videolu	görüşmeler	 yapıyordu.	O	sebeple	bu	ay	
için		sizlere	bulmaca	sorusu	hazırlamak	yerine,	bisiklet	hediyesini	sosyal	medyada	okuyucuları	ile	
iletişime	geçerek	hem	onlar	ile	tanışıp,	sohbet	etmek	tıpkı	kendi	arkadaşları	ile	yaptığı	gibi,	hem	
de	bulmacayı	interaktif	bir	hale	dönüştürmenin,	herkesin	evinde	sıkıldığı	bu	dönemde	eğlenceli	
olabilecek	bir	aktivite	olduğunu	düşündü.	Bu	sebeple	sosyal	medya	hesaplarımızı	takipte	kalın,	
bu	 eğlenceye	 siz	 de	 ortak	 olun.	 Sağlıkla	 kalın,	 evde	 kalın!	 Sonraki	 sayıda	 yeni	 bulmacalarda	
görüşmek	üzere!

Instagram: bike.pedia			•			Facebook:	bikepedia.com.tr			•			Twitter: bike_pedia   •   Web:	bikepedia.com.tr

Pandemi ile birlikte ara 
verdiğimiz	“Bisikletli	Gezgin	
Pınar”	bulmacalarımıza	
gelecek aydan itibaren tekrar 

başlıyoruz.	

Bu	süreçte	kendisini	çok	özlemiş	
olabilirsiniz.	Bizler	de	çok	özledik.	
Pınar,	yine	sizlere	güzel	hediyeler	
armağan	etmeye	devam	edecek.	
Alışmış	olduğunuz	formatta	biraz	
değişiklikler	olabilir	belki.	Bunun	için	
bizleri	takipte	kalmaya	devam	edin.	

Son	bulmacamızın	talihlisi	olan	
Hilal Çelik’i	tekrar	kutluyoruz	ve	
yeni	bisikleti	ile	güzel	günlerde	
pedallamasını	temenni	ediyoruz.	

Instagram: bike.pedia   

Facebook: bikepedia.com.tr	  

Twitter: bike_pedia   

Web: bikepedia.com.tr

http://www.parkurbisiklet.com
https://www.instagram.com/bike.pedia/
http://www.facebook.com/bikepedia.com.tr
https://twitter.com/bike_pedia
http://www.bikepedia.com.tr
https://www.instagram.com/bike.pedia/
http://www.facebook.com/bikepedia.com.tr
https://twitter.com/bike_pedia
http://www.bikepedia.com.tr
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