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Merhabalar;

Sizlere Mayıs sayımızda, yapılacak olan bahar klasiklerinden, 
Tour of Turkey - Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’ndan, çok 
özel kareler ve yarış öncesi, sonrası yapmış olduğumuz 
söyleşilerden bahsetmeyi çok isterdik. Ancak ne yazık ki 
tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle bir mücadele 
içerisindeyiz. Ne ile mücadele ettiğimizi bilmeden, süreci 
yaşamaya ve sosyal medyada evdekal çağrılarımızla 
çevremize yaşatmaya çalışıyoruz.  

Tüm dünya evde tecrit hayatı yaşarken, bisiklet kullanıcıları 
bu süreçte ne yapar? Evinde bisiklet sürer. Evet, evet artık 
yeni yaklaşım bu. Bir trainer sahibi olanlar bu zamanda 
çok şanslılar. Çünkü tüm dünyada trainer stokları bitmiş 
durumda. Eğer bir de akıllı trainer sahibi iseniz, sanal 
dünyada gerçeğe yakın bisiklet sürüşleri yapmanız 
mümkün. Hatta arkadaşlarınızla birlikte sürüş yapabilir, 
çeşitli aktivitelere de katılabilirsiniz. 

Mayıs sayımızda akıllı trainer sahibi olanların, gözde 
uygulaması Zwift’e yer verdik. Merak ettiklerinizi bu yazıda 
bulabileceksiniz. Türkiye’de ilk “online” grup sürüşlerini 
başlatan Peloton İstanbul Kulübü Başkanı sevgili Tufan 
Sağnak, bizlere hem Zwift’in inceliklerini anlatıyor, hem de 
yarışlardaki unutulmaz anları bizlerle paylaşıyor. 

Mayıs sayısında daha neler mi var? Sizi bir süre daha 
evinizden çıkarmamak için, harika bir sayı hazırladık. Çok 
güzel söyleşiler, incelemeler ve makaleler sizleri bekliyor. 
Kahvenizi aldıysanız, sayfaları çevirmeye başlayabilirsiniz.
 

Sevgi ve selamlar, keyifli okumalar… 

Mustafa Kemal KARA

e-mail: info@bikepedia.com.tr 

web:	bikepedia.com.tr

instagram:	bike.pedia

facebook:	bikepedia.com.tr

twitter:	bike_pedia
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Tarih kitaplarında yer edinecek 
büyüklükte küresel bir olay 
haline gelen Covid-19 salgını 
bütün dünyayı evlerde kalmaya 

zorladı. İnsanlık çok sayıda kayıp 
verirken asıl korkulan şey bu salgının 
içerdiği potansiyel tehdidin büyüklüğü. 
Bu yazının yazıldığı günlerde henüz 
kesin bir çaresi de bulunmadığı 
için, bilinmezlik içinde tedbiri elden 
bırakmayıp bilim insanlarının ve 
tıpçıların cansiperane çalışmalarının 
sonuçlanmasını beklemekten başka 
seçeneğimiz şimdilik yok. 
 
Tüm toplu spor organizasyonları 
iptal ya da uzun süreli ertelemelere 
giderken, bahar klasikleri ve büyük 
turlar gibi dünyanın en çok izlenen 
spor olaylarından bazılarını bünyesinde 
barındıran bisiklet sporu da bir süre 
için sekteye uğramış oldu. Sosyal 
medyadan takip ettiğimiz Profesyonel 

sporcuların evde yaptığı online 
trainer antrenmanlarını izlemeye 
başladık. Hatta takımlar da işin içine 
girerek bir biri ardına toplu etkinlikler 
yapmaya başladı. Ünlü yarışların sanal 
versiyonları dahi yapıldı.  
 
Tabi internet küresel ve coğrafi sınır 
tanımıyor. Böylelikle birlikte sürüş 
yapma şansını zor bulduğumuz 
(günlerimiz çok yoğun geçiyor) pro 
sporcularla grup sürüşlerine katılma 
şansı bulduk. Örneğin geçtiğimiz 
günlerde düşürülme riskini (!) dahi 
göz önüne alarak  Mark Cavendish 
liderliğinde Bahrain-Maclaren 
takımının Zwift sürüşüne katılıp keyifli 
birkaç kilometre geçtim... ya da 
geçmedim, yerimde saydım... 
 
Takımlar bu tip aktiviteleri yapmaya 
da mecburlar çünkü sezon başında 
imza atılan yüz binlerce dolarlık 

sponsorluk anlaşmalarının bir şekilde 
yerine getirilmesi ve en azından 
sosyal medyada spora olan ilginin 
canlı tutulup, ödenen paraların bir 
şekilde ‘hak edilmesi’ gerekli. Ayrıca 
elbet takvimin belirli bir noktasında 
hayat normalleşecek ve yarışlar 
yeniden başlayacak. Sporcuların da 
antrenmanları sürdürüp iple çektiğimiz 
o günlere hazır olmaları gerekiyor.  

 

Uzun lafın kısası sadece pro sporcular 
değil, biz fani amatörler de çareyi 
online bisiklet aktivitelerinde bulduk. 
Kimimiz ciddi; yarışlar yeniden 
başladığında hazır olmak istiyor. 
Kimimiz aylarca pedal çevirip 
şekillendirdiği fiziğini korumak... 
Yarışanlar için durum biraz daha karışık 
çünkü takvim ve hedef yarışlar bir 
anda panomuzdan yok olunca özenle 
hazırlanan antrenman programları 
da alt-üst oldu. Bu yüzden çoğumuz 
için en mantıklı strateji var olan form 
seviyesini korumak ve bu süre zarfında 
vücudumuzun güçsüz olan bölümlerini 
evdeki güç çalışmalarıyla eğitmek. 
Böylece takvim yeniden oluştuğunda, 
tıpkı sezon arasından çıkar gibi 
sistemli yüklemelerle yarışmaya 
hazır hale gelebiliriz. En azından öyle 
umuyoruz. 

Evlerden çıkamadığımız için bizi 
dışarı ve arkadaşlarımıza bağlayan 
tek şey bir kablodan akan elektriksel 
veriler (Merhaba Matrix!). İnternet 
bağlantımız var, peki evde sıkılmadan 
bisiklet kullanabilmek için başka nelere 
ihtiyacımız var? Birkaç başlık altında 
bunlara göz atalım.
 
Online	Antrenman	Uygulaması	 
Bu başlık altında sözünü 
edebileceğimiz pek çok uygulama 
mevcut. Zwift, Road Grand Tours (RGT), 
Rouvy gibi yalnızca bu amaçla 
kurulmuş ve ücretli olarak hizmete 
sürülmüş uygulamalar yanında bir de 
Tacx, Elite, Bkool gibi trainer üreticisi 
markaların geliştirdiği uygulamalar var. 
Bunlara genellikle markanın trainer 
ürününü aldığınızda beraberinde gelen 
kodlarla internet üzerinden aldığınız 
pakete göre değişen sürelerde erişim 
sağlayabiliyorsunuz ancak uzun süreli 
kullanımlar için yine üyelik ücreti 
gerektiriyorlar.  
 
Burada ağırlıklı olarak Zwift’i ele 
alacağım çünkü dünya üzerinde en çok 
tercih edilen ve şu ana dek en stabil 
çalışan uygulama. 2014 yılında kurulan 
Zwift’in fikirsel arka planında ciddi-
amatör bir bisiklet sporcusunun ve 
hobi olarak “evde trainer” yazılımı 
üreten bir yazılımcının “Neden 
olmasın?” diyerek yola çıkmaları 
yatıyor. Pandemi sürecinde doğal 
olarak Zwift’e olan ilgi ve talepte büyük 
bir patlama oldu. Günün herhangi bir 
saatinde uygulamaya girdiğinizde 
dünya üzerinde yirmi binin üzerinde 
kişinin aynı anda pedal çeviriyor 
olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca 
hem resmi takım etkinliklerinde hem 
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de bir parkurda alelade bir sürüş 
yaparken profesyonel bir sporcuya 
rastlama olasılığınız oldukça yüksek.  
 
Zwift’in  stabil olarak çalışmasının 
altındaki en büyük nedenlerden birisi, 
standart bir bilgisayar, akıllı telefon ya 
da tabletler için ekran kartını zorlayan 
grafiklere sahip olmayışı. Bu da 
yalnızca pedal çevirmeye ve güç 
üretmeye odaklanmanıza olanak 
veriyor.  
 
Tüm diğer antrenman yazılımları gibi 
Zwift içinde avatarınızı (yani sanal 
olarak siz) belirli bir hızda hareket 
ettirmek için pedal çevirerek güç 
üretmeniz ve watt cinsinden ürettiğiniz 
bu güç değerinin ANT+ ya da Bluetooth 
sinyali ile bilgisayara aktarılması 
gerekli. Eğer bisikletinizde güç ölçer 
(powermeter) varsa ya da akıllı (smart) 
trainer kullanıyorsanız işler 
kolaylaşıyor. Çünkü ürettiğiniz “watt” 
bu aygıtlarca oldukça doğru biçimde 
ölçülerek uygulamaya aktarılıyor.  
 

Klasik bir trainer kullanıyorsanız, 
öncelikle kullandığınız modelin Zwift 
için belirlenen dirence ayarlanması 
gerekli. (Örneğin temel bir model olan 
Tacx Blue Motion için belirlenmiş 
direnç ayarı 4.kademe.) Ayrıca klasik 
bir trainer kullanırken bisikletinizde bir 
kadans ve bir hız sensörü mutlaka 
gerekiyor. Pedal çevirmeye 
başladığınızda Zwift, kadans ve 
hızınıza göre “ZPower” adı verilen bir 
algoritmayla ürettiğiniz gücü tahmini 
olarak hesaplıyor. Burada arka 
tekerdeki lastiğin havası, trainerdaki 
silindirin baskısı vs. gibi çok sayıda 
değişken olduğu için bu hesaplama 
sapabiliyor. Bu nedenlerle ZPower 
kullanan sürücüler genellikle yarış 
klasmanlarında yer alamıyor. Yine 
kadans ve hız sensörüyle roller 
kullanarak da Zwift’e 
bağlanabiliyorsunuz. Ayrıca Zwift 
üzerindeki hızınızın doğru ve tutarlı 
olarak belirlenmesi için boy ve kilo 
değerlerinizin doğru olarak girilmiş 
olması gerekli çünkü diğer sürücülere 
kıyasla hızınız, kilo başına ürettiğiniz 

güç ile belirleniyor. Örneğin 100kg 
ağırlığında bir sürücü 200 Watt 
üreterek (kg başına 2W) üretirken 
kendisini 20 km/s hızla hareket 
ettirirken, 50kg ağırlığındaki bir sürücü 
200W üretirse (kg başına 4W) kendisini 
40 km/s hızla ilerletebilir. Bu ayarlar 
Zwift yarışlarında suistimale açık gibi 
görünse de uygulama tutarsız verileri 
tespit edip kötü niyetli sürücüleri oyun 
içinde herkesin göreceği biçimde 
işaretliyor. Ayrıca zwiftpower.com gibi 
web siteleri de detaylı veri analizi 
yaparak yarış listelerinin doğru 
biçimde sıralanmasına olanak veriyor.  
 
Zwift içinde yapılabilecek şeyler çok 
çeşitli. Bunların arasında oldukça 
faydalı ve geniş bir yelpazeye yayılan 
antrenman programları var. Amacınıza 
göre seçebileceğiniz, günlere, hatta 
haftalara yayılan programları 
uygulayarak form ve performans 
hedeflerinize ulaşmanız mümkün. Bu 
antrenmanlar sırasında program neler 
yapmanız gerektiği konusunda anlık 
olarak rehberlik yapıyor. Ayrıca 
arkadaşlarınızla buluşup grup sürüşleri 
organize edebilir ya da etkinlik 
takviminde bitip tükenmeyen 
yarışlardan birisine kaydolabilirsiniz. 
Zwift’te yarışmanın güzelliği her şeyin 
çok hızlı biçimde olup bitmesi ve yarış 
ardından evinizin konforunda duş, 
yemek ve dinlenme olanaklarının 
varlığı. Zwift üzerinde kat ettiğiniz 
kilometreler size tecrübe puanları 
kazandırıyor. Bu puanlarla uyum 
içindeki bisikletinizi ve jant setinizi 
yükselterek küçük avantajlar 
kazanabiliyorsunuz. Tamamladığınız 
her sürüş sonunda ürettiğiniz değerleri 
özet olarak görürken sürüşler, bağlantı 

kurarsanız otomatik olarak Strava 
hesabınıza yükleniyor.  

Trainer 
Yukarıda bahsedildiği gibi evde bisiklet 
uygulamalarında akıllı trainer, klasik 
trainer ve roller kullanılabiliyor. Ancak 
tam anlamıyla verim alabileceğiniz 
cihazlar akıllı trainerlar. Özellikle 
etkileşimli (İnteraktif) olanlar. Bunlar 
gerçek yol hissiyatını daha iyi simüle 
edebiliyor. Destekledikleri eğim 
yüzdesi  ve maksimum Watt 
değerlerine göre fiyatları değişebiliyor. 
Öte yandan hiçbir üretici ve satıcı 
içinde bulunduğumuz bu günlere 
hazırlıklı olmadığı için dünya çapında 
trainer stokları hızla tükendi. Kim 
bilebilirdi ki...  
 
Akıllı trainer terimi, cihazın ekstra bir 
sensöre ihtiyaç duymadan güç, kadans 
ve hız verilerini yayınlıyor olması 
anlamına geliyor. Dolayısıyla bu 
trainerlar ürettiğiniz gücü de doğru bir 
kalibrasyonlar çok küçük sapmalarla 
hesaplayabiliyor. Bazılarının içinde 
dahili bir güç ölçer dahi bulunuyor. 
Etkileşimli özelliği ise trainer’ın 
uygulamadan ve bilgisayardan aldığı 
verilere göre size uyguladığı karşıt 
direnci artırıp azaltması anlamına 
geliyor. Örneğin sürüş yaptığınız Zwift 
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rotasında karşınıza bir rampa 
çıktığında eğer etkileşimli bir trainer 
kullanıyorsanız cihaz direnci artıracak 
ve siz de tıpkı gerçek bir rampa 
tırmanır gibi yer çekimine karşı 
koyarcasına pedallara uyguladığınız 
torku artıracaksınız. Etkileşimli 
olmayan modellerde ise rampalarla 
mücadele ederken hızınızın 
düşmemesi için vitesi sertleştirmek ve 
kadansı artırmak gerekli. Aksi takdirde 
oyundaki göreceli hızınız düşüyor ve 
diğer sürücülerin gerisinde 
kalıyorsunuz.  
 
Smart ve etkileşimli trainerlar 
çounlukla “direct drive” denilen ve 
bisikletin arka tekerini çıkararak 
doğrudan trainer üzerindeki rubleye 
oturtulduğu modellerde olsa da klasik 
tipte silindirli olanlar ve hatta 
etkileşimli roller modelleri dahi 
mevcut.  
 
Arka tekerleğin çıkarılmadığı silindirli 
modellerde mutlaka trainer için özel 
üretilmiş dış lastik kullanılması tavsiye 
ediliyor, çünkü normal dış lastikler 

trainer silindirinde aşırı ısıya maruz 
kalarak hızla eriyebiliyor. Ayrıca trainer 
lastikleri diğerlerine göre daha sessiz. 
Eğer sürekli lastik değiştirmek 
konusunda üşengeç biriyseniz düşük 
maliyetli bir arka jantı, ucuzundan bir 
ruble ve trainer lastiği ile bu iş için 
kullanabilirsiniz. 
 
“Direct Drive” modeller yapısı gereği 
klasik modellere oranla çok daha 
sessiz olsa da her trainer mutlaka bir 
titreşim üretiyor. Komşularınızın saatler 
süren antrenmanlarınızdan ötürü 
kapıya dayanmaması için trainer altına 
bu iş için üretilmiş özel matlar 
kullanabilirsiniz. Yapı marketlerden 
temin edebileceğiniz ve çamaşır 
makineleri için üretilmiş yoğun kauçuk 
altlıklar da bu konuda oldukça başarılı. 
USB ANT+ ya da Bluetooth Dongle 
Bu kadar küçük ve önemsiz bir parça 
için başlık açmaya gerek var mı diye 
sorabilirsiniz ancak bu küçük ve 
önemsiz bağlantı aparatı şu anda 
dünyadaki en nadir elementler arasına 
girmeye aday. Bu aygıt trainer, hız/
kadans sensörleri,güç ölçer, nabız 

sensörü gibi birçok cihazın yayınladığı 
veriyi aynı anda bilgisayara ileten ve 
USB portuna takılan ufak bir çubuk. 
Eğer kullandığınız bilgisayarda, 
tablette ya da akıllı telefonda dahili BT 
ya da ANT+ alıcısı varsa buna 
ihtiyacınız kalmıyor.  
 
Vantilatör	/Fan 
Eğer esintili bir terasta ya da bahçede 
değilseniz evdeki bisiklet 
antrenmanları gerçekten çok bunaltıcı 
olabiliyor. İç mekânda solumak ve 
kaslarımıza göndermek üzere yeterli 
oksijen bulamıyoruz. Ayrıca dışarıda 
yaptığımız sürüşlerde hava akımı 
sayesinde vücut ısımız dengede 
kalırken evde bu konuyu fanlar ile 
yapay olarak çözmek zorundayız. 
Zwift’te yoğun biçimde antrenman 
yapan ve yarıştan yarışa koşan çoğu 
sporcu, kullandıkları mekân içinde ince 
stratejik hesaplamalarla yerleştirdikleri 
iki adet fan kullanıyor.  
 
Havlu(lar) 
Gidon veya modern deyimle kokpit 
üzerinde, furş takımı, gidon sargısı ve 
gidon barımızı terimizin zararlı ve 
çürütücü etkisinden korumak için bir 
havlu gerekiyor. Ayrıca kadroyu da 

korumak için özel kadro örtülerinden 
kullanabilirsiniz. İkinci bir havlu ise 
sürüş esnasında kendimizi kurulamak 
için mutlaka gerekli. Eğer uzun bir 
sürüşe çıkmaya niyetliyseniz bunların 
yedeklerini hazırlama ihtiyacı 
duyabilirsiniz. Çünkü evde gerçekten 
fazla terliyoruz, epey fazla... 

 

Su	veya	Elektrolit 
Aynı eforu harcadığımızı varsayarak iç 
mekânda daha fazla su kaybettiğimiz 
aşikar. Bu yüzden sıvı kaybının önüne 
geçebilmek için belirli aralıklara su 
içmek şart. Terlemeyle birlikte bol 
miktarda mineral de kaybettiğimizi 
düşünürsek evde kullandığımız 
mataraya elektrolit ekleme ihtiyacı da 
mantıken ortaya çıkıyor. Eğer elektrolit 
almayayım diyorsanız sürüş sonrası 
limon ve maden suyu karışımı da bir 
alternatif olabilir. 
 
Son olarak arkadaşlarınızla gireceğiniz 
yarışı ya da grup sürüşünü daha keyifli 
hale getirmek için akıllı telefon ve 
bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz 
Discord ya da TeamSpeak gibi sesli 
iletişim uygulamalarını 
kullanabilirsiniz. Yıllardır oyun 
dünyasının yenilmez savaşçılarına 
hizmet veren bu uygulamalarla yarış 
esnasında stratejik haberleşme 
yapabilirsiniz. b
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Salgın ve karantina sürecinde 
tüm bisiklet kullanıcıları gibi 
Peloton İstanbul Bisiklet 
Spor Kulübü sporcuları 

da trainerları yeniden kurdu ve 
evlerinin başköşelerine yerleştirdi. 
Farklı uygulamaları denesek de 
evde antrenman yapan çoğunluk 
olarak Zwift üzerinde karar kıldık. 
Aramızda Zwift üzerinde çok mesai 
yapmış tecrübeli arkadaşlarımız da 
var. Bunların başında kulüp başkan 
yardımcımız Volkan Kurdoğlu 
geliyor. Aslında E-Spor konusunda 
bir GT Academy şampiyonu olarak 
hepimizden çok tecrübesi var. 2016 
yazında bir takım antrenmanında 

esnasında birlikte geçirdiğimiz 
bisiklet kazasında aramızda en çok 
hasarı alan kişi o oldu. Yüksek süratle 
yaşadığı düşüş neticesinde vücudunda 
kırılan 11 kemik ve takılan platinlerin 
ardından, iyileşme ve spora geri 
dönme sürecinin tamamını evde Zwift 
antrenmanları ile geçirdi. Yeniden 
dışarı çıkıp yol antrenmanlarına 
başladığı 2018 yılındaki Türkiye Yol 
Bisikleti Şampiyonası’nda, Masterlar 
Zaman Karşı Türkiye 2.liğini elde etti.  
 
Bu süreçte Volkan Kurdoğlu 
liderliğinde ilk grup sürüşlerini 
yapmaya başladık. Aynı sıralarda 
Zwift ile kurduğumuz kurumsal 

PELOTON İSTANBUL 
ZWIFT ETKİNLİKLERİ

Tufan SAĞNAK2YAŞAM

7
iletişimle haftalık resmi Zwift yarışlarını 
başlattık. Bu projenin liderliğini de 
halihazırda Volkan yürütüyor. İlk yarışa 
240 kişi katılırken ikinci yarışa 624 
sporcu katıldı. Yarışlar her Cumartesi 
Pelotonist Weekend Race adıyla ikili 
düzende ilerliyor. Yani ikinci hafta 
bir öncekinin rövanşı oluyor. Sonra 
parkur değişiyor. Yarış sonuçlarını 
Zwiftpower.com üzerinden alıyoruz 
çünkü bu sitede sporcuların ürettiği 
güç, nabızlar, kilo, ne tür trainer 
kullandığı gibi bilgiler yarış sonucunun 
yanında net olarak listeleniyor. Eksik 
ve hatalı veriler zaten bu sitede 
doğrudan eleniyor. Bu da güvenilir bir 
klasman listesi çıkarabilmemize olanak 
veriyor. Tabi bu listeye girebilmek için 
sporcuların yarıştan önce Zwiftpower.
com’a üye olmaları ve Zwift ile bu 
site arasındaki veri onayını vermeleri 
gerekli. Aksi takdirde genel klasmanda 
yer alamıyorlar.  
 
Sanal da olsa yarış organizasyonu kolay 
bir iş değil. Kulübümüz bünyesindeki 
gönüllü kreatif ekibimiz iş bölümü 
yaparak tabiri caizse geceli gündüzlü 
bu organizasyonlar için çalışıyor. Bu 
esnada sporcu olarak katıldığımız 
yarışları organize eden arkadaşlarımızı 
da bir nebze daha iyi anlamış olduk.  
 
Yarışlar için bir takım net kurallara 

ihtiyacımız var. Örneğin biz bir spor 
kulübüyüz ve tüm sporculara açık 
yarış organize ediyoruz. Öte yandan 
bizim sporcularımız da bu yarışa 
katılıyor. Dolayısıyla etik nedenlerle 
Peloton İstanbul Bisiklet Spor Kulübü 
sporcuları genel klasmanda dereceye 
girse dahi ödül sıralamasında yer 
almaması kuralını getirdik. Ayrıca 
katılımcıların motive olabilmesi için 
ödül alan bir sporcunun sonraki 
etkinliklerde yeniden ödül almamasını 
uygun gördük. Bu nedenlerle her hafta 
kadın ve erkek kategorilerinde, biri 
ödüllerden bağımsız genel klasman 
kürsüsü, diğeri ödül kürsüsü olmak 
üzere ikişer kürsü sonucu paylaşıyoruz. 
Ayrıca yarışların fairplay kuralları 
çerçevesinde geçmesi amacıyla verilen 
ödüllerin değer olarak sembolik 
hediyeler olmasına özen gösteriyoruz.  
 
Sosyal medyada geniş yankı 
uyandıran kulübümüzün etkinlikleri 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın 
#EvdeKalHareketsizKalma çağrısı ve 
Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun da 
desteğiyle devam ediyor. Hedefimiz 
içinde bulunduğumuz bu zor günlerde 
bisiklet sporunu bu etkinliklerle geniş 
kitlelere tanıtmak ve yaymak.7’den 
77’ye her düzeyde yapılabilecek 
bir spor olan bisiklet, toplumun 
sağlıklı ve zinde kalması için en 
önemli araçlardan birisi. Aldığımız 
yorumlardan yola çıkarak söylüyorum; 
belki bundan 100 yıl sonra Türkiye’de 
bisiklet tarihine bakıldığında, 
teknoloji kullanarak sanal ortamda 
yarış organizasyonu gerçekleştiren 
ilk amatör kulüp olarak anılacağız. 
Bundan dolayı mutluluk ve heyecan 
duyuyoruz. b



12  •  bikepedia  •  MAYIS ‘20 13MAYIS ‘20  • bikepedia •  

sahada en iyi şekilde temsil edebilecek 
donanım, alt yapı, eğitim, stok, bilgi, 
müşteri memnuniyeti gibi yönlerden 
sektörün en gelişmiş bayilerinden 
oluşmuş bir konsept. Bu konsept 
sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 
benzer kriterler gözetilerek belirlenip, 
her yıl yenilenen içerikle sürekli 
geliştirilip, bağımsız denetçiler ve bizim 
tarafımızdan sürekli denetlenmekte.  
 
Bir diğeri, Shimano Certified Workshop. 
Bu konsept son 2 yıldır yine tüm 
Avrupa’da uygulanan bir konsept. 
Adı üstünde konsept sektörde hizmet 
veren bayi ve servislerin gerekli 
minimum teknik, eğitim ve donanımsal 
alt yapılarını geliştirerek, bu bayileri 
tüketiciye Shimano kalitesinde servis 
hizmeti verebilecek seviyeye ulaştırmak 
amacını güdüyor. Bu altyapılarını 
tamamlamış bayilere “Shimano Servis 
Sertifikası” verilmesi ve bu işletmelerinin 
“Shimano Sertifikalı Servis” haline 
getirilmesi ile başlayan süreç yine sürekli 
iş geliştirmeler uygulanarak ve her yıl 
denetlemelerle kalitenin sürekliliği 
kontrol edilerek ilerleyen, yaşayan bir 
süreçle devam ediyor.  
  
nShimano’nun amaç ve hedefleri nedir? 
“Closer to nature closer to people”. 
Firmamızın sloganı aslında çok basitçe 
özetliyor. Dünyaya ve insanlara daha 
yakın olmak. Bu tema, konu bisiklet 
olduğunda şu misyonla özetleniyor 
“İnsanların doğadan ve çevrelerinden 
daha fazla keyif alarak daha sağlıklı 
ve daha mutlu olmalarına katkıda 
bulunmak”. Bu misyonu Türkiye pazarına 
indirgersek Daha fazla insanın daha 
fazla bisiklete binerek daha sağlıklı ve 
mutlu olmasına katkıda bulunmak. Tabi 

ki Shimano olarak sektördeki diğer tüm 
firmalardan daha kapsamlı ve zor bir 
misyonumuz var. Shimano neredeyse 
100 yıldır teknolojik geliştirmeleri 
patentli icatları gibi bisikletin gelişimine 
katkıları ile bisiklet sektörünü hatta 
bisikletin kendisini domine ediyor. Biz de 
on yıllardır Türkiye’de bisiklet kültürünün 
gelişimi için aynı sorumlulukla var 
gücümüzle çalışıyoruz. 
 
nMerkezinizin İzmir’de olmasının 
nedeni var mıdır? 
Shimano Türkiye direktörü Metin 
Cengiz Bey’in ticari faaliyetlerini 
yürüttüğü şirketin  o dönemde İzmir’de 
konumlanmış oluşu sebebi ile, 
devamında Shimano Türkiye de İzmir’de 
konumlanmıştır. Diğer taraftan İzmir 
hali hazırda bisiklet sektörünün üretim 
ve kullanım popülasyonu göz önüne 
alındığında da merkezi bir durumdadır. 
 
nShimano’yu rakiplerinden ayıran nedir? 
Seneye bisiklet sektöründe 100. 
Yılımızı kutlayacağız. 100 yıldır her 
sabah çalışanlarımız “Nasıl insanların 

Bu markaların dışında OXC bisiklet 
aksesuarları markası Maxxis, Vittoria, 
CST, Michelin gibi dünya devi lastik 
markaları, Parktool gibi yine dünya 
lideri bisiklet spesifik el aletleri markası, 
gibi markaları da Türkiye pazarında 
tüketicilerle buluşturuyoruz.  
 
n Bisiklet parçaları ile ilgili servis 
noktalarınız bulunmakta. Teknik destek 
konusunda neler söylemek istersiniz? 
Shimano Türkiye olarak kalitenin sürekli 
ve her alanda olabilmesi için servis 
kalitesi öncelikle bizim için çok önemli. 
Tabi ki kaliteli servis demek temel bazı 
unsurlara sahip olmakla ilgili. Kabaca 
özetlersek teknik bilgi, kaliteli el 
aletleri ve ekipman, günümüz tüketici 
trendleri seviyesinde hizmet kalitesi. Bu 
sebeple ayrım göstermeksizin Türkiye 
genelindeki tüm bayilerimize sürekli 
online ve offline eğitimlerle ihtiyaçları 
duydukları her alanda destekliyoruz.  
 
Bunun yanı sıra tüketicilere mümkün 
olan en iyi hizmeti sunabilmek için iki 
farklı konsept uygulamamız var.  
 
Bunlardan birincisi, “Shimano Service 
Center” konsepti, Shimano markasını 

Shimano Türkiye, Teknik ve 
Pazarlama Koordinatörü Mihraç 
Bayındır ile, bisiklette Shimano, 
aksesuarları, elektrikli bisikletler ve 

çok daha fazlası üzerine sohbet ettik.

nShimano ne kadar süredir Türkiye’de 
hizmet veriyor? 
Shimano ürünleri aslında 1990 
yıllarından buyana yaklaşık 30 yıldır 
Türkiye’de ,bu gün de Shimano 
Türkiye’nin direktörlüğünü de yürüten 
Metin Cengiz tarafından temsil ediliyor. 
Shimano Avrupa Holding’in 2014 yılında 
Metin Cengiz’in sahibi olduğu şirketin 
%51’ini satın almasıyla kurulan Shimano 
Türkiye ofisi bünyesinde 2014 yılından 
bu yana Shimano Türkiye ofisi olarak 
varlığını devam ettiyor.  
 
nShimano olarak hangi alanlarda 
ürünler sunmaktasınız? 
Shimano Türkiye tüm Shimano markalı 
komponent ve giyilebilir ürünleri 
Türkiye ürün gamında bulundurmakta. 
Bunun yanı sıra Shimano’ya ait olan. 
Lazer markası (kask) Pro markası (sele, 
gidon, gidon boğazı, sele borusu, jant, 
el aletleri, bisiklet aksesuarları vb. gibi) 
markaların ürünlerini de ürün gamımız 
dahilinde müşterimize sunuyoruz. 

7

SHIMANO TÜRKİYE
SÖYLEŞİ Mustafa Kemal KARA2
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bisikletlerinden daha fazla keyif 
almalarını sağlayabiliriz?” diye 
düşünüyor ve bu yönde teknolojiler, 
hizmetler geliştiriyor. Bugün teknolojinin 
geldiği nokta çok değişti. Bu gelişmelere 
bisikleti de değiştirdi. Örnek olarak 
elektrikli vites sistemeleri ve hatta son 
yıllarda “e-bike” olarak isimlendirilen 
pedal destekli elektrikli bisikletleri 
sayabiliriz. Evet 100 yıldır bisikletler 
çok değişti fakat mühendislerimiz 
hala her sabah aynı düşünceyle 
ürünler geliştiriyor “Nasıl insanların 
bisikletlerinden daha fazla keyif 
almalarını sağlayabiliriz?”... Bizi diğer 
markalardan ayıran üstün kalite ve 
bir asırlık mirasımızın altında yatan 
düşüncenin bu olduğunu düşünüyorum.   
 
nBisiklet ile ilgili Türkiye’deki pazar 
payınız nedir? 
Bu soruyu doğru cevaplamak için 
kategorileri ayırmak gerekir. Shimano 
markalı bisiklet ekipmanlarını konuşuyor 
olmak gerekirse tüm dünyada Shimano 
Pazar lideri konumunda. Bu oran 
Türkiye’de çok çok daha yüksek. Eğer 
alt grup, “merdiven altı” bisikletlerde 
kullanılan çok kalitesiz çin malım 
ürünleri dahil etmezsek %100 e yakın 
bir orandan bahsedebiliriz. Diğer 

markalarımız için rekabetten bahsetmek 
daha olası yüzde olarak kendi için 
diğerinin rakibi olan bize ait markalar 
bile var. Lastik markalarında olduğu gibi.  
 
n Aldığınız geri dönüşler nasıl? 
Biz tüm dünyada kalite denince akla 
ilk gelen ve her kategoride bu kalitede 
ürünleri ve hizmetleri 100 yıldır sunmayı 
başaran bir markayı temsil ettiğimiz 
için öncelikle çok gururluyuz. Türkiye 
özelinde, dünya genelinden daha 
da gurur verici bir noktada olmayı 
başardığımızı düşünüyorum. Bu gün 
bir şekilde bisikletle ilgisi olan ister 
kullanıcı ister ticaretini yapan bayiler 
olsun Shimano deyince hepsi “Shimano 
eşittir kalite” diyor. Shimano ürünlerinin 
olmadığı bir bisiklet mağazası veya bizim 
temin ettiğimiz markalardan en az birini 
kullanmayan bir bisiklet kullanıcısı yoktur 
diye düşünüyorum.  
 
nShimano olarak e-bike ile ilgili 
çalışmalarınızı öğrenebilir miyiz? 
Shimano olarak e-bike ile ilgili 
2014 yılından beri farklı kategoride 
farklı segmentlerde ürün grupları 
üretiyoruz. Diğer bisiklet branşlarında 
ve kategorilerinde olduğu gibi ürünler 
sürekli gelişiyor. Shimano olarak yıllar 

önce MTB’de, yol bisikletinde yaptığımız 
gibi e-bike teknolojisinde de çıtayı 
biz belirliyoruz. Türkiye’de markamız 
olan Shimano-STEP elektrikli destek 
sistemleri uygulamalarına ancak gerekli 
servis/teknik altyapı oluşturduktan sonra 
2016 yılında başlayabildik. Shimano 
Türkiye olarak öncelikle ürünün tanınması 
ve teknik servis altyapısının gelişmesi 
için birçok eğitim ve test faaliyeti 
sürdürmek aldığımız yoğun aksiyonların 
başında geliyor. Buna paralel olarak 
pazarın gelişmesi ve e-bike’ın doğru 
anlaşılması ve konumlandırılması 
için birçok geliştirici/lobi faaliyeti 
yürütmekteyiz.  
 
Burada e-bike için en önemli pazarlardan 
bir tanesi bisiklet turizmi. Bu konu 
aslında çok kapsamlı bir konu. Belki 
de bu konuyu başka bir dosya altında 
paylaşmak gerekir. Ama özet olarak şunu 
söyleyebilirim; bisiklet turizminin Avrupa 
ülkelerinin ekonomisine katkısı 40 Milyar 
€’dan fazla. Biz bunu bir proje olarak 
paylaştığımızda Turizm Bakanlığımız 
orta vadede bu pastadan 4 milyar €’luk 
bir payı hedef koydu ve bununla ilgili 
çalışmaları hızla başlattı. 
 
n23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda ödüllü resim yarışması 
düzenlediniz. Bununla ilgili süreci 
öğrenebilir miyiz? 
Yarışma 20 Nisan günü 3400 resmi 
katılımcı ile sonuçlandı ve 23 Nisan günü 
kazanan 15 talihli açıklandı. Verilere 
baktığımızda yarışma sürecince 5000’e 
yakın çocuğun yarışma teşvikiyle resim 
çizdiğini görüyoruz. Burada amaç aslında 
sonucun içinde gizli. Tüm dünyanın 
corona pandemisi etkisinde zor günler 
geçirdiği bu dönemde nasıl toplumsal bir 

fayda sağlayabileceğimiz üzerine yapılan 
beyin fırtınalarında çıkan fikirlerden bir 
tanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Shimano Bisiklet Temalı 
Resim Yarışması idi. Yaklaşık 3 haftalık 
yarışma heyecanı ile çocuklarımızın ve 
ailelerinin dikkatlerini mevcut salgının 
negatif etkilerinden biraz da olsa yarışma 
heyecanına çekebildiysek ne mutlu. 
Katılım sayısına bakıldığında ve sosyal 
medya verilerinden destekle yaklaşık 
30.000 kişi ile aktif etkileşim oluşturmuş 
bir yarışma kampanyası olmuş oldu. 
 
Sırada ödüllerine hak kazanmış 15 
çocuğu yarışmaya destek sağlayan 
7 bisiklet markasının 15 bisikleti ile 
buluşturmak kaldı.  
 
Yarışmaya en başından gelen yoğun 
talep bizi 19 Mayıs’ta bu kez de gençler 
için yapacağımız benzer yarışmaya 
hazırlanırken daha da heyecanlandırıyor. 
 
nTürkiye’deki bisiklet kullanımını nasıl 
görüyorsunuz? Bununla ilgili yaptığınız 
ortak çalışmalar var mıdır? 
Türkiye artan genç nüfusu ve büyük 
metropol şehirleri, nüfusun yoğun 
olduğu şehirlerdeki ılıman hava koşulları 
ve bisiklete çok uygun tabiatı ile bisiklet 
kullanımının artışı için çok uygun bir 
ülke. Ülkemizde Shimano markasının 
yanı sıra birçok güçlü bisiklet üreticisi 
de var. Burada eksik olduğumuz konu 
zayıf bisiklet kültürü ve bu konunun 
geliştirilmesi için her bir koldan her 
bir paydaşla durmaksızın projeler ve 
faaliyetler sürdürüyoruz. İnanın bu 
faaliyetleri burada birkaç cümlede 
özetlemek imkansız. E-bike ve Türkiye’de 
bisiklet kullanımı ile ilgili, başka bir 
sayınızda detaylı olarak aktarabiliriz.b
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Bisikleti hayatında, hem işinde 
ulaşım amaçlı, hem de spor 
amaçlı kullanarak zayıflayan 
Dr. Ümit Yavuz’un örnek 

olacak hikayesini kendisinden dinledik.
 
nDoktor Ümit Yavuz kimdir? 
Merhabalar, 1980 yılında Eskişehir’de 
doğdum. Aslen Kayseri’liyim ama 
İzmir ve Gaziantep’te büyüdüm. Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakultesi 

mezunuyum. Mecburi hizmetimi 
Şanlıurfa Birecik’te yaptım. 2013 
yılından beri İzmir Ödemiş Devlet 
Hastanesinde çalışıyorum.  
 
nBisiklet hayatınıza nasıl dahil oldu? 
İlkokul 1. Sınıfta bisiklet sürmeyi 
öğrendikten sonra üniversiteye kadar 
hep bisikletim oldu. Her çocuk kadar 
fırsat buldukça ulaşım ve eğlence 
amaçlı kullanırdım. 

Üniversiteyi bitirip çalışma hayatına 
başladım, evlendim. Birecik küçük 
bir ilçe olduğu için bisikleti sadece 
hastaneye gidip gelmek için 
kullanıyordum. Eşim hamile kaldığında 
ikimiz de sigarayı bıraktık. Sigaranın 
eksikliğini yemek yiyerek kapatmaya 
çalıştım. Sürekli yiyordum. Çerez, abur 
cubur, kola. Özellikle kolayı neredeyse 
su niyetine içiyordum, bunun 
sonucunda hızla kilo almaya başladım, 

6 ayda 25 kilo aldım. Giderek daha az 
hareket etmeye başladım. Giderek kilo 
almam devam etti en son tartıldığımda 
118 kiloydum. Boyum 170 cm, artık 
obezdim.  
 
Eşim İzmir Karşıyaka’lı. İlkokul yıllarım 
İzmir’de geçtiği için İzmir’i çok 
seviyorum. İzmir’de yaşamayı çok 
istiyorduk. Tayinim Ödemiş’e çıktı. 
2013 yılında taşındık. Kilom iyice 
kontrolden çıktı. Nefes alışverişim 
değişti, ciddi horlama, uyku apnesi 
(uyurken solunumun kısa süreli 
durması), insülin direnci belirtileri 
başladı. Acil serviste çalışıyordum. 
Hastalara müdahale ederken çok 
zorlanıyordum. 24 saatlik nöbetler 
çok zorluyordu. Kalp masajı 
yapamıyordum. Nefesim kesiliyordu 
ve bu durum beni üzüyordu. Ama 
diyet yaparak kilo verme süreci beni 
çok korkutuyordu. Yeterli irademin 
olmadığını düşünüyordum. Yemek 
dürtüm çok güçlüydü, keyfine yemek 
yiyordum ve aç olmama gerek yoktu.  
 
Ödemiş’e geldikten 1 yıl sonra 
taşındığımız yeni evimiz hastaneye 
1100 metre uzaklıkta idi. Eşim 
öğretmen, okula araba ile gidiyordu. 
1100 metre yürümek için uzun, araba 
için kısa mesafe. Depoda duran 
bisikletimi çıkardım temizledim 
ve kullanmaya başladım. Bu arada 
eşimin ısrarları ile yediklerime 
dikkat etmeye başladım. Kola 
içmeyi bıraktım ve ekmeği öğün 
başına 2 dilim ile sınırladım. Başka 
bir değişiklik yapmadım. Bir de işe 
bisiklet ile gidip geliyordum. Bir ayda 
5 kilo verdim ve kilo verme maceram 
böyle başladı. İlk 15 kiloyu yüzerek 

EVDE SAĞLIK
HİZMETLERİ

Züleyha DİKBAŞ2YAŞAM

7
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verdim. Suyun kaldırma kuvveti ile 
eklemlerimi korumak için, yıllardır 
harekete alışık olmayan bedenimi 
sakatlamak istemiyordum. Kilo 
verdikçe kondisyonum arttı sonra koşu 
ve salonda ağırlık antrenmanlarına 
başladım. Salonda beraber çalıştığımız 
Ödemiş Eski Emniyet Müdürü Okan 
Kestek’in tavsiyesi ve gaza getirmesi 
ile bisiklet aldım. Dağ bisikleti ile 
Ödemiş’in tepelerinde arazi sürüşleri 
yapmaya başladım. 5 yıl içinde bu 
seviyeye geldim.   
nİş dışında bisikleti kullanmanızın 
yanında evde baktığınız hastalarınıza 
da bisikletle ulaşıyorsunuz. Zor 
olmuyor mu? 
Hastanemizde Evde Sağlık 

Hizmetlerinde 2 aracımız var ama 
ben bisiklet ile aynı sürede daha fazla 
hastaya ulaşabiliyorum. Park problemi 
yok, trafiğe takılma durumu yok. 
Kestirme yolları kullanmak daha kolay. 
Araba ile çevresini dolaşmanız gereken 
bir arsanın ortasından geçebilirsiniz. 
 
nÇalışmış olduğunuz hastane, “evde 
sağlık hizmeti” için size bisiklet tahsis 
etti. Bununla ilgili süreci anlatabilir 
misiniz? 
Evde sağlık hizmetlerine başladığımda 
araba ile geziyordum. Bu görevi bir  
sağlık memuru ile yapıyorduk. Bütün 
ekip 2 kişiydik. Daha sonra hasta sayısı 
artmaya başladı. Sağlık memuru ile 
iş bölümü yaptık ama tek araç vardı. 
Bu arada kilo verme sürecim devam 
ediyordu. Bisikleti antrenman amaçlı 
kullanmaya başlamıştım. Ben de 
bisikletim ile gezmeye başladım. 
Böylece artan iş yükü ile bu şekilde 
başa çıkabildik. Bu şekilde 2 yıl kendi 
bisikletim ile gezdim. Hastanemize 
yeni atanan yöneticimiz Dr. Ömer 
Koçak, beni bisiklet ile gezerken 
gördü ve çok hoşuna gitti. Türkiye’de 
tek olduğumu, bunu daha etkili 
kullanmamız gerektiğini söyledi ve şu 
an kullandığım şehir bisikletini temin 
etti.  Bu durum medyanın çok ilgisini 
çekti, ulusal kanallardan röportaj için 
geldiler. Gün içi haber bültenlerine 
görüntülerim çıktı. 2.5  yıl sonra 
Anadolu Ajansı tekrar haber yapmak 
istedi. Böylece siz farkettiniz.  
 
nBisikletinizin üzerinde sağlık 
alanında kullanıldığına dair bir işaret 
var mı? 
Tabi, bisikletin alt borusunda bir 
tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi, 

diğer tarafında Evde Sağlık Hizmetleri 
yazıyor. Özel sticker yaptırdık. Ön ve 
arka çamurluk ucunda ve kaskımda 
Sağlık Bakanlığı logosu var. 
 
nBölgenizde hastalarınıza bisikletle 
ulaşırken trafikte sıkıntı yaşıyor 
musunuz? Yerel yönetimlerden 
bununla ilgili beklentileriniz var mı? 
Her bisikletli gibi trafikte 
görünmüyoruz. Sürücüler dikkat 
etmiyor. Kavşaktan dönerken, 
ara yoldan ana yola çıkarken yol 
üstünlüğüne dikkat etmeden 
kontrolsüzce çıkıp zor durumda 
bırakıyorlar. Trafik kanununda bisikletin 
bir araç olduğunun ve yol hakkının 
motorlu araçlar ile aynı olduğunun 
farkında değiller. Ödemiş’te artık 
tanınan biri durumunda olduğum için 
benim durumum farklı ama yine de 

normal bir bisiklet sürücüsüne göre 
yarı yarıya sorun yaşıyorum diyebilirim. 
Ama sadece Ödemiş sınırları içinde.  
 
nBisiklet kullanımı hayatınızda size 
neler kattı? 
Bu sorunun cevabı için bütün sayıyı 
bana ayırmanız gerekir. Bisiklet 
hayatımı tamamen değiştirdi. 
Etkinlikler, yarışlar sayesinde çok güzel 
bir sosyal ortama girdim. 2 kez ulusal 
kanallarda görüntülerim çıktı. Bisikletli 
doktor olarak tanınıyorum.  
 
Kuzenim İngiltere’de bir Ödemiş’li ile 
tanışmış, “kuzenim Ödemiş Devlet 
Hastanesinde Dr. Ümit Yavuz” diye 
benden bahsetmiş ve Ödemiş’li 
arkadaş bunun üzerine “Bisikletli 
doktor değil mi O” demiş.  
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n Birçok bisiklet yarışı 
organizasyonuna katılıp dereceler 
aldığınızı görüyoruz. Biraz bunlardan 
da bahsedebiliriz misiniz? 
İlk katıldığım yarış 2017 Çeşme 
Gran Fondo uzun parkurdu. Yaş 
kategorisinde 101. oldum. Hedefim 
ilk yüze girmekti. Süre hedefim 4 saat 
altı idi 3 saat 59 dakikada bitirdim. 
Sonraki yıl 3 saat 15 dakika ve yaş 
kategorisinde 20. oldum. 2019 da kısa 
parkura katıldım. 6. oldum. 
 
Antalya Akra Gran Fondo’da ilk 
katıldığım yıl 9. oldum. Bu yıl yaş 
kategorisinde 3. oldum. Marmaris 
zor bir parkur ama ilk yıl 16. oldum. 
2. yıl 11. oldum. Bu yıl hedefim yine 
kürsüydü ama pandemi yüzünden 
ertelendi. Seneye inşallah.  
 
n Hastalarınıza giderken sizi bisiklet 

üstünde gören çevrenizden nasıl 
tepkiler alıyorsunuz? 
Selam veren çok oluyor, arabaların 
bir kısmı yol veriyor. 
Yolda durdurup sağlık 
konusunda danışanlar 
da çok oluyor. 
 
n Sizden örnek alıp 
bisiklete başlayan 
doktor arkadaşlarınız 
veya yakın 
arkadaşlarınız oldu 
mu? 
Evet, özellikle kilo 
verme sürecime 
şahit olanlar arasında 
etkilenip bisiklet 
sahibi olan çok 
arkadaşım oldu 
genelde şehir bisikleti 
aldılar. Ama benle 

beraber bisiklet sürmeye başlayıp 
yarışlara katılacak seviyeye gelen Dr. 
Ahmet Gökoğlu abim var. Onun da 
ikinciliği var. Dr. Ali Tosun yarış bisikleti 
alıp bizimle ciddi antrenmanlar 
yapmaya başladı. İnşallah önümüzdeki 
yıllarda beraber yarışlara katılacağız. 
Diş hekimi arkadaşım Dr. İskender 
Efe ile beraber yarışlara katılıyoruz. 
Ödemiş Devlet Hastanesi’nden 4 kişi 
olarak önümüzde yıllarda yarışlara 
katılmaya devam edeceğiz. Antrenman 
arkadaşım Uğur Erdoğan’a buradan 
selam söylüyorum. Ödemiş yollarında 
kapışa kapışa kürsüye çıktık ikimiz de. 
 
n Bisiklet üstünde muhakkak ilginç bir 
anınız olmuştur. Varsa alabilir miyiz? 
Bisiklet üstünde değil ama genel 
anlamda karşılaştığım bir tepki var. 
ESH kullandığım bisiklet dışında 2 
karbon, 1 alüminyum yarış bisikleti, 
1 full süspansiyon dağ bisikleti 

ile toplam 5 tane 
bisikletim var. Beni 
araba kullanırken 
görenler çok 
şaşırıyor. Arabayı 
genelde eşim 
kullanıyor. Mecbur 
kalmadıkça 
Ödemiş 
içinde araba 
kullanmıyorum 
birçok işimi 
bisiklet ile 
görebiliyorum.  
 
n Şu günlerde 
korona salgını 
nedeniyle zor günlerden 
geçiliyor. Bu süreçte de bisikletle 
hastalarınıza ulaşabiliyor musunuz? 
Covid 19 salgını bu konuda beni 
negatif etkilemedi hatta 65 yaş üstü 
vatandaşların sokağa çıkma yasağı 
sebebiyle ESH iş yükümüz çok arttı. 
Hastane yönetimi gerekli personel 
desteği sağladı 2 doktor ve 8 yardımcı 
sağlık personeli ile vatandaşlarımızı 
mağdur etmeden Evde Sağlık 
Hizmetleri’ne devam ediyoruz.  
 
n İşiniz insanlara sağlık dağıtmak, 
peki sağlıklı olmak açısından bisikleti 
tavsiye eder misiniz? 
Düzenli bisiklet kullanan insanların 
ömrünün uzadığı bilimsel olarak 
ispatlanmıştır. Kalp krizi ve felç 
geçirme riskini düşürüyor. Akciğer, 
kalp kapasitesini artırıyor. Koşuya göre 
eklemleri daha çok koruyor. Sadece diz 
eklemlerine dikkat etmek gerek bunun 
için altın standart yüksek kadans. 
Herkes bisiklet kullanmalı. Bu konuda 
Tolstoy güzel bir örnek. b

Her bisikletli gibi 
trafikte görünmüyoruz. Sürücüler dikkat 

etmiyor. Trafik kanununda bisikletin bir araç olduğunun ve yol hakkının motorlu araçlar ile aynı olduğunun farkında 
değiller.
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n Bisiklete olan merakınız nasıl başladı? 
Benim bisikletle tanışmam triatlon 
sayesinde oldu. 11 yaşında yüzmeye 
başladım ve triatlon antrenörüm koşu 
antrenmanlarına da çağırdı ve koşudaki 
yeteneğimi fark etmesiyle triatlona  
geçtim. Böylelikle ilk defa sporcu olarak 
bisiklet ile tanışmış oldum.  
 
n Yüzme, koşu ve bisiklet gibi üçlü 
branş olan triatlonda pek çok dereceniz 

var, yarış esnasında bunlardan hangisini 
yapmaktan diğerlerine göre daha çok 
hoşlanıyorsunuz? 
Aslında her branşı ayrı ayrı çok 
seviyorum. Mesela yüzme parkurunda 
“On Your Mark” sesiyle suya atlayıp 
suyun serinliğini hissedip o heyecanla 
yüzmek mesafeyi tamamlamak, bisiklet 
parkuruna geçince değişim alanında 
bisiklete atlayıp süratle pedal çevirmek, 
koşu parkurun da ise sona yaklaştığını 
bilip hızlanmak ve kendini motive etmek, 
inanılmaz güzel heyecanlı ve keyif verici.  
 
n Kadınların bisiklet sporuna olan 
ilgisini nasıl görüyorsunuz? Bu spora 
başlamak isteyenlere tavsiyeleriniz 
nelerdir?  
Kadınların bisiklet sporuna olan 
ilgisinin arttığını düşünüyorum. 
Bisiklet kullanmak bizi özgürleştiriyor 
ve kendimize güvenmemizi sağlıyor. 
Ben yolda bisiklete binen bir kadın 
gördüğümden çok mutlu oluyorum. 
Umarım bir gün bütün kadınlar bu zevki 
tadar. 
 
Spora başlamak isteyenlere tavsiyem, ilk 
önce kendilerine güvenmeleri isteyince 
yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bisiklet 
kuvvete dayalı bir spor olduğu için 
başlama yaşı yok düzenli antrenman 
yaparak beslenme ve uyku düzenine 
dikkat ederek başarılı olabilirler .  
 
Küçük yaş gurubunda ise bu sorumluluk 
ailelere düşüyor. Çoçuklarını spora 
yönlendirmeleri ve ilgi alanlarını 
bulmaları gerekiyor. Oyun olarak branşı 
tanımalılar ve sevmeliler. Yaş ilerledikçe 
ilgi alanlarında başarıyı düzenli tekrar ve 
program ile sağlarlar.  
 

n Başarılarınızdan bahseder misiniz? 
Triatlon, Aquatlon ve Duatlon 
branşlarından pek çok derece yaptım 
ve bir çok kez Türkiye Şampiyonu 
oldum.2014 yılında milli takıma seçildim. 
16 yaşımda ilk genç mesafe yarışımda 
Kendi Katagoride Avrupa 3.sü oldum. 

Balkan ve Avrupa Ülkelerimde milli takım 
forması ile ülkemizi bir çok yarışta temsil 
ettim. 

Milli bir sporcu olan ve 1. kademe 
yüzme antrenörlüğü de yapan 
Bilge Ece Seyhan’ın triatlon 
sayesinde bisiklet ile kesişen 

hayatının nasıl değişime uğradığını 
kendisinden dinledik.

nBilge Ece Seyhan’ı tanıyabilir miyiz? 
Ben Bilge Ece Seyhan 18 yaşındayım. 
Triatlon sporunu yapıyorum, Milli 
sporcuyum ve 1. Kademe Yüzme 
Antrenörüyüm. 

BİLGE ECE SEYHAN
SÖYLEŞİ

7

Mustafa Kemal KARA2
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nCoronavirüs salgını süresince 
günlük antrenman ve beslenme 
düzeninizden bahseder misiniz? Moral 
ve motivasyonunuzu yüksek tutmak için 
neler yapıyorsunuz? 
Coronavirüs süresince evde 
antrenmanlarıma devam ediyorum. 
Uyku düzenime çok dikkat ediyorum. 
Günü iyi değerlendirmek için erken 
kalkmayı seviyorum. Normal de yüzme 
antrenmanları için sabah 5’te kalkıp 
6’da yüzmeye başlıyorduk, şimdi 
biraz daha uyuyorum 8:30 - 9:00 gibi 
kalkıyorum. Hafif bir kahvaltı yapıp 
bisiklet antrenmanına başlıyorum dışarı 
çıkmamak için Trainer da çeviriyorum. 
Sonra kendimle vakit geçiriyorum, 
dinleniyorum. Öğleden sonra 3 gibi 
kuvvet antrenman için hazırlanıyorum 
yaklaşık 1.30 saat kadar o sürüyor. Geri 
kalan vaktimle de kitap okuyorum, ders 
çalışıyorum, müzik dinliyorum, işimle 
ilgili kendimi geliştirmeye 
yönelik araştırmalar 
yapıyorum. 
Gün içerisinde 
antrenman 
öncesi 
karbonhidrat 
ağırlıklı 

antrenman sonrasında ise protein 
ağırlıklı besleniyorum. Yemek yeme 
içme saatlerime dikkat ediyorum. Bol su 
içiyorum. Ara öğünlerimde meyve, bitki 
çayı , yoğurt gibi besinler yiyorum. 
 
nHedeflerinizden bahseder misiniz? 
Bu sezon için yıllık antrenman 
programımız, hedef yarışlarımız ve 
milli takım seçmelerimiz vardı. Bunlara 
yönelik antrenman yapıp hazırlanıyorduk. 
Virüs nedeniyle dışarı çıkamadığımız 
için programlarımızı değiştirip evden 
devam etmek zorunda kaldık. Zaten 
coronavirüs nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı 
bütün yarışmalarımız iptal edildi. 
Dilerim bir an önce bu sorun çözülür 
ve bizler işimize antrenmanlarımıza 
yani normal hayatımıza döneriz. Tabi 
ki yarışlar başlayınca hedefim , Türkiye 
şampiyonluğu elde etmek ve milli 
takımda yer alıp ülkemi temsil etmek. 

Ayrıca öğrencilerime iyi bir sporcu 
iyi bir insan olabilmeleri 

için örnek olmaya 
devam edeceğim. 

Hem sporumu hem 
de mesleğimi daha 
da geliştirmeyi 
hedefliyorum.b



Bisiklet tutkunu için 
bir hedef yoktur. Yol vardır.

Anonim

µ Tanju TAŞÇILAR



BİSİKLET
DOSTU

MEKANLAR

Evde kalmak zorunda 
olduğumuz bu 
dönemlerde, 

bisiklet dostu 
mekanları yine 

uzaktan röportaj ile 

sizlere aktaracağız.  
Konum: Alsancak 

Yer: Guguklu Cafe
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Ne yazık ki coronavirüs 
tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de etkisini 
sürdürüyor. Geçen aydan 

bu yana alınan önlemlere hafta sonları 
sokağa çıkma yasağı da eklendi. 
Şartlar bizi zorlasa da evde kalmaya 
devam ediyoruz. Geçen ay olduğu 
gibi bu ayki bisiklet dostu mekanı 
ziyaretimizi yine uzaktan söyleşi 
şeklinde gerçekleştireceğiz.
 

Alsancak’ın giderek artan ara 
sokaklardaki mekanlarından biri olan 
ve iç dekorasyonu ile dikkat çeken 
Guguklu Cafe’deyiz bu ay. 
 
Guguklu saat 
üretmekten keyif 
alan, gezmeyi 
seven, araştırmacı, 
yenilikçi sürekli daha 
iyisini aramaktan 
vazgeçmeyen kişiler 

tarafından 2017 yılında bahsettiğimiz 
gibi İzmir’in Alsancak mahallesinde 
hayat bulmuş. İçerisinde bulunan 
yüzlerce saat, dünyamızın geçmişini 
ve geleceğini sorgular. Guguklu saatin 
her ötüşü bizlere zamanın bir kuş gibi 
uçup gittiğini hatırlatmakta diyerek 
mekanın adının nereden geldiğine 
açıklık getirmiş oluyor. 
 
Burası geçmişten keyif alan ve üretken 
bir geleceği hedefleyen her dünya 
vatandaşı için bir nefes alma durağıdır. 
Çünkü içeri girdiğiniz anda dikkatiniz 
harika dekore edilmiş mekana ve 
eskiden kullanmış olduğumuz birçok 
nesneye odaklanıyorsunuz. Sadece 
bu özelliği ile bile uğrama sebebiniz 
olabilir.  
 
Güzel sanatlar öğrencisi olan Çağsun 
Emeç Kemeraltı’ndaki deri atölyesinde 
yaptığı çalışmalar dışında, antikalara 
ve guguklu saatlere merak duymaya 
başlar. Önceleri hobi olarak başlayan 
bu uğraşı, daha sonra saatleri tamir 
edip satmaya başlamasıyla mesleğe 
dönüşür. Eşi ile de hep akıllarında 
var olan kafe açma hayali, uzun 
beklemeler sonucu uygun yerin 
bulunmasıyla hayata geçirilir ve 
macera başlar.  
 

Dekorasyonuna oldukça emek 
verildiği her yerinden 

belli olan mekanda 
belirttiğimiz gibi 

guguklu saatler ve 
çeşitli antikalar, 
eski ev eşyaları 
ile, amatör ruhla 
başlayıp zamanla 
binlerce insanın 
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ziyaret ettiği 
profesyonel bir 
Cafe&Restaurant 
markasına 
dönüşmüştür. 
Öyle ki; burada 
daha önce 
hiç adını 
duymadığınız 
ya da bilip de 
uzun yıllardır 
içmediğiniz, 

“Perşembe günleri 
“Makarna Günü”  ve 

sadece 10 liraya keyifle 
yiyebiliyorsunuz. Ayrıca 

yemeklerin yanında 
gazozlar da indirimli!

görmediğiniz gazozları bulup, tadına 
bakmanız mümkün. Guguklu’nun 
menüsünde aradığınız birçok şey var. 
Kahve ve tatlı menüleri, atıştırmalıklar, 
meşhur makarnaları. Fiyatlar 
konusunda da oldukça cömertler. 
Bunun yanında öğrencilere yönelik 
birçok kampanya mevcut. Haftada 
bir gün “makarna günü” ilan ediliyor. 
Genellikle Perşembe günleri olmakta 
ve sadece 10 lira. Ayrıca yemeklerin 
yanına gazozlar indirimli olarak 
geliyor. Arkadaşlarınızla veya tek 
gittiğiniz zaman eminim size uygun bir 
kampanya bulacaksınız. 
 
Guguklu’nun o eskiye yönelik 
havasından menüsü de nasibini 
almış. Birçok ürün farklı isimlerle 
tanımlanmış. Örneğin, “Fakir ama 
Gururlu” bu en çok ilgi gören 
menülerinden birisi imiş.Bisikletiniz 
ile geldiğinizde, önüne rahatlıkla 
park edip kahvenizi yudumlayabilir, 
tostunuzu keyifle yiyebilirsiniz. 
 
Bunun yanısıra, yaklaşık 4-5 ay kadar 
önce faaliyete geçmiş, eski tarz 
kıyafetlerin satıldığı küçük bir butiği de 
mevcut. Hemen karşı tarafta bulunan 
bu şirin yerde zevkinize göre değişik 
ürünler de bulabilirsiniz.b

33NİSAN ‘20  • bikepedia •  



34  •  bikepedia  •  MAYIS ‘20 35MAYIS ‘20  • bikepedia •  

Bir önceki sayımızda beslenme 
alışkanlıklarımızın bağışıklık 
sistemimiz üzerinde çok daha 
önemli olduğunu anladığımız 

bugünler için beslenme planımıza 
ekleyebileceğimiz bazı besinlerden 
bahsetmiştik. 
 
Bu sayımızda ise hangi kötü 
alışkanlıkların vücudumuzu nasıl 
etkilediğini ve zararlarını biraz olsun 
azaltmak için neler yapabileceğimizi 
konuşacağız. 

  ALIŞKANLIKLAR
VÜCUDUNUZU 
NASIL ETKİLER?

SA
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Sigara ve alkol kullanımı 
Sigara ve alkol kullanımı hücrelerin zarar 
görmesine ve hücre ölümüne neden olan 
serbest radikallerin oluşmasına neden 
olmaktadır. Serbest radikaller; vücutta 
doku hasarı, hücre yaşlanması, hücre 
ölümüne kadar giden süreci başlatır 
ve ilerletirler. Bu durumu durdurmanın 
yolu besinlerle alınan antioksidanlardan 
geçer. Bu nedenle mutlaka A, C ve E 
vitamini içeren besinlere beslenme 
planında önem verilmelidir. Özellikle 
sigara içen kişilerde C vitamini ihtiyacının 
içmeyen kişilere göre iki kat daha fazla 
olduğu kanıtlanmıştır.  
 
Kayısı, havuç, mango, portakal, ıspanak, 
brokoli, kuşkonmaz, maydanoz, yeşil 
fasulye, pırasa, bezelye, avokado, 
badem, ceviz, kabak çekirdeği, karaciğer 
ve yumurta sarısı A vitamininin, kivi, 
kırmızıbiber, kuşburnu, portakal, limon, 
maydanoz, salatalık, diğer yeşil yapraklı 
sebzeler C vitamininin, ay çekirdeği, 
badem, ıspanak, avokado, balkabağı, 
tam tahıllar ise E vitamininin iyi 
kaynaklarındandır. 
 
Su vücudun temizlenebilmesi için çok 
önemli bir sıvıdır. Sigara içen kişilerin 

Deniz ZÜNBÜLCAN
Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı
2

7
vücutlarında toksik maddeler olur bu 
maddeleri temizleyebilmek için bu 
kişilerin su tüketimlerine mutlaka daha 
çok dikkat etmeleri gerekmektedir. 
Ayrıca alkol kullanımı da vücudu yorar bu 
nedenle alkol kullanan kişilerin de günlük 
su tüketimlerine mutlaka dikkat etmeleri 
gerekmektedir. Günde mutlaka 2,5-3,0 
litre su içmeye çalışılmalıdır.  
 
Paketli gıdalara dikkat 
Metabolizmamıza yabancı her madde 
bağışıklık sistemimiz için risk faktörüdür. 
Çoğu paketli gıda ise koruyucu 
madde, katkı maddesi, renklendirici, 
kıvam arttırıcı gibi yabancı maddeleri 
içermektedir. Bu nedenle bu dönemde 
paketli ürünlerden kaçınmalı alacağımız 
paketli ürünlerin etiket bilgisini mutlaka 
okumalıyız.  

Fazla şekerli besinlere dikkat  
Basit şeker, insan sağlığı için herhangi 
bir faydası bulunmayan, aksine daha çok 
zararı olan bir besindir. Doğal yollardan 
alınmayan ve fazla miktarda alınan 
şeker ilerleyen dönemde kandaki şeker 
oranının yükselmesine bu durumsa 
çoğu vitamin ve mineralin emiliminin 
engellenmesine neden olur. Bu nedenle 
bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak 
için vitamin ve mineral alımımızı ihmal 
etmemeli basit şeker kullanımımızı 
kontrol altına almalıyız.  

Asitli içecekler  
Çoğu kişi özellikle de evde kaldığımız 
bugünlerde gazlı içecekleri ne yazık 

ki su gibi hatta bazılarımız su yerine 
içmektedir. Bu içecekler su ile beraber 
birçok bileşen içerir ki bu bileşenler 
toksik ve vücuda ciddi zarar verebilecek 
niteliktedir. Gazlı içecek tüketenlerin 
obeziteye yakalanma ihtimalinin yaklaşık 
1.5 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. 
Aynı zamanda asitli içeceklerin diyabetle 
de ilişkisi kanıtlanmıştır. Bu içecekler 
vücudun şekeri işleme fonksiyonlarında 
bozulmaya neden olmaktadır. Yapılan 
bir çalışmada günde 1 veya daha fazla 
gazlı içecek içen kadınların ayda en fazla 
1 defa gazlı içecek içenlere göre tip2 
diyabete yakalanma ihtimallerinin %83 
daha fazla olduğunu göstermiştir.  
 
AMAN DİKKAT! 
ICNARC’ın* yayınladığı bir analize göre 
korona virüs nedeni ile yoğun bakımda 
yatan hastaların %70’i fazla kilolu. 
Bu nedenle öncelikle vücudunuzda 
fazla olan kiloları kaybetmelisiniz. 
Bunu yaparken de mutlaka bağışıklık 
sisteminizi kuvvetlendirmeli ve 
bağışıklığınızı yıpratacak zararlı 
alışkanlıklardan vazgeçmeye 
çalışmalısınız.  
Herkese sağlıklı günler dilerim. Evde 
kalın sağlıklı kalın.b

*Intensive Care National Audit and Research Centre
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alçak olması ve sele borusuna destek 
için ek bir atkı olması modern dağ 
bisikletlerinin özelliklerinden. Maşa 
olarak SR Suntour Raidon Air tercih 
edilmiş. Bu maşa havalı olduğu için 
kilonuza göre ayarlayıp rahat sürüş 
gerçekleştirebiliyorsunuz. 130mm 
çalışma mesafesine sahip maşa 
aynı zamanda gidondan kilitleme 
ve rebound gibi özelliklere sahip. 
Jant setleri özel olarak toplanmış. 
Göbeklerde Shimano Deore XT 
kullanılırken çemberlerde Alexrims 
MD19 görülüyor. Centerlock 
bağlantısına sahip göbeklere Shimano 
SM-RT81 rotorlar takılmış. Bu rotorlar 
Shimano’nun uzun yıllardır kullandığı 
ve yenilemeye gerek bile duymayacağı 
seviyede kaliteye sahip.  
 

Uzun zamandır bir dağ 
bisikleti incelememiştik. 
Şu anda bildiğiniz üzere 
sosyal mesafeyi korumak 

ve covid-19’dan korunmak için 
insanlarla temas kurmamak gerekiyor. 
Bisiklette bunu yapmanın en kolay 
yolu yalnız başına dağ bisikletine 
binmek olarak görülebilir. Sonuç 
olarak dağda insanlarla karşılaşmak 
diğer disiplinlere göre daha zor. Mayıs 
sayımızda konuğumuz Bisan MTC 
7900. Kendisi Bisan’ın en üst seviye 
XC dağ bisikleti. Karbon kadrosu ve 
yüksek donanımı ile dikkatleri üzerine 
toplamayı başarıyor. Haydi bakalım, 
teknik özelliklerle başlıyoruz. 
 
Bisan MTC 7900 baştan aşağı karbon 
fiber kadroya sahip. Pressfit orta 
göbeği, entegre furş yatağı, kadro 
içinde ve dışında kullanılabilen çeşitli 
kablo kılavuzları ve sokma mili ile 
oldukça modern özelliklere sahip. 
Aynı zamanda geometrisi de 2020’ye 
yakışır özelliklere sahip. Üst borunun 

Frenlerde 8000 serisi Shimano Deore 
XT kullanılmış. Arka frenin kablosu 
kadronun içinden geçirilmiş. Aktarma 
sistemi baştan aşağı Shimano Deore 
XT. Arkadaki 11’li kaset 11-42 oranında 
ve önde ikili sistem aynakol ile 
kullanılmış. Aynakolun 26-36 oranı 
normalde tekli sistemlerde kullanılan 
dişlerin hemen üstü ve hemen altı 
olarak tarif edilebilir. Kısaca bu set 
ile tırmanamayacağınız yokuş yok 
diyebiliriz. Shimano’nun kilit sistemine 
sahip arka aktarıcı görevini layığıyla 

Dik 
tırmanışlarda 

dengesizleşen bir 
bisikleti kimse 

istemez. Bu yüzden 
kadro geometrisi çok 

ama çok önemli bir 
hal alıyor. 

7
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yerine getiriyor. Arkada süspansiyon 
olmaması sebebiyle bu kilit sistemi 
büyük önem kazanıyor. Geri kalan 
gidon, gidon boynu, sele borusu ve 
sele donanımı tamamen Shimano’nun 
PRO serisinden özenle seçilmiş. Tam 
model ve teknik verileri için teknik 
tablomuza bakabilirsiniz.  
 
Bisan MTC 7900 ile ilgili 
deneyimlerimize geçmeden önce 
günümüzde dağ bisikletinden 
neler bekleniyor önce buna biraz 
değineceğiz. Sürekli modern 
geometriden bahsediyoruz, peki nedir 
bu? Parkurlar ve müsabakalar yıllar 
geçtikçe değişiyor. Zamanla sporcuları 
daha çok yoracak ve yıpratacak 
sertlikte parkurlar tasarlanıyor. 
Bu parkurları gören kişiler aynı 
sürüşleri yapabilmek istiyorlar. Ancak 
profesyonel sporcuların sahip olduğu 
kondisyon ve teknik çoğu kişide yok. 
Bu noktada iş bisiklet ve donanıma 
düşüyor. Bir sporcunun 80mm maşa 

ile geçtiği yerden amatör bir sporcu 
120-130mm maşa ile geçebiliyor. 
Ancak bisikletin önünün yükselmesi 
tırmanış performansını etkiliyor. 
Dik tırmanışlarda dengesizleşen bir 
bisikleti kimse istemez. Bu yüzden 
kadro geometrisi çok ama çok önemli 
bir hal alıyor. Hem tırmanan hem de 
inen bir bisiklet yapmak için ciddi 
matematiksel ve fiziksel hesaplar 
gerekiyor.  
 
Sonuç olarak bisikletin bağlı olduğu 
iki sabit olan insan ve fizik kurallarını 
hesaba katarak yapılacak değişiklikler 

ile günümüzün modern dağ bisikletleri 
ortaya çıkıyor. 
 
Peki bunları neden anlattık? Bisan 
MTC 7900 her ne kadar XC yani 
cross country bisikleti olarak 
gözükse de geometrisi ve donanımı 
sayesinde çoğu sürüş tarzına uyum 
sağlayabilecek bir bisiklet. İlk başta 
130mm maşa tırmanış performansı 
konusunu düşündürmüştü. Ancak 
ilk parkur sürüşünde bunun sadece 
bir önyargı olduğunu anladık. Bisan 
MTC 7900’ün ön tarafı adeta yere 
bağlıymışçasına tırmanıyordu. 
Neredeyse %529 orana sahip alt üst 
diş farkı ile kondisyonunuz olmasa 
bile çoğu yokuşu tırmanabiliyorsunuz. 
Kadronun rijitliği ve maşanın 

kilitlenmesi bu konuda çok büyük 
artılardan. Bisikletin bizi en şaşırtan 
özelliği ise iniş yeteneği oldu. 
Bozuk zeminde yüksek hızlarda çok 
dengeli bir sürüşe sahip. Özellikle 
zemin dikleşmeye başladığı zaman 
130mm’lik maşa kendini göstermeye 
başlıyor. Bisan MTC 7900’e teleskopik 
bir sele borusu takıldığı takdirde teknik 
trail sürüşünü bile yapılabileceğinin 
altını çizmeliyiz. Shimano Deore XT 
setin aktarma ve fren performansı 
zaten tartışmasız iyi olması bu 
görüşümüzü pekiştiriyor.  
 
Bisan MTC 7900 performans 
konusunda bizden beş pekiyi almayı 
başarıyor. 
 
10,950TL fiyatı ve dört farklı renk 
seçeneği ile kendinize uygun olanı 
tercih edebilirsiniz.b  
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MTC7900
KADRO Karbon Fiber
MAŞA SR Suntour RAIDON 32 AIR, Gidondan Kilit & Rebound
JANTLAR Alexrims MD19 ETRTO 584×19

LASTİK Continental Race King (27.5x2.20)
FREN Shimano Deore XT BR-M8000 - Hidrolik Disk
RUBLE Shimano Deore XT CS-M8000 (11S) (11-42 T)
ZİNCİR Shimano CN-HG701-11
ÖN AKTARICI Shimano Deore XT FD-M8000
JANT GÖBEĞİ Shimano Deore XT HB-M8000, FH-M8000
AYNAKOL Shimano Deore XT FC-M8000 (36-26T)
ORTA GÖBEK Shimano Deore XT BB-MT800-P
GİDON PRO LT 720mm, 20mm Rise, 31.8mm
GİDON BOYU PRO PLT 90mm ±10°
FURŞ TAKIMI NECO

SELE PRO Turnix

SELE BORUSU Pro LT 20mm Setback, 400mm
ROTOR  Shimano SM-RT81-S ICE TECHNOLOGIES
AĞIRLIK 10.9 Kg (Pedalsız)

RENKLER Sarı, Yeşil, Kırmızı, Mavi
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7

Hayatı ölçmeye yetmeyen 
dakikaların sayısı, 
antrenmanları ölçmeye de 
yetmeyecektir.

Bir hedef doğrultusunda egzersiz 
yapan bireyler, antrenmanlarını 
değerlendirilmek için nesnel ölçütlere 
ihtiyaçlar duyarlar. Bisiklet sporu için hız, 
mesafe, antrenman süresi, kazanılan 
irtifa vb. değerler önemli olsa da bunlar 
şartlara göre değişkenlik gösterebilir. 
Antrenmanın planlanması ve takibi 
açısından nabız ve/veya güç verileri çok 
daha güvenilirdir. 

Bu yazımda kalp atış hızının (nabız), 
bisiklet antrenmanlarındaki yeri ve 
öneminden bahsetmeye çalışacağım.  

Antrenmanın amacı, vücutta arzu 
edilen adaptasyon veya değişiklikleri 
oluşturmaktır. Neticede vücudumuz 
morfolojik ve fonksiyonel olarak değişir 
ve gelişir. Buna “Fiziksel Uygunluk” 
(Fitness) deriz. Çok detaylı akademik 

tanımları olsa da fiziksel uygunluk 
sağlıklı ve çevik olmak olarak ifade 
edilebilir. 

Nabız temelli antrenmanlar ile fiziksel 
uygunluğun 4 temel bileşeninin gerektiği 
oranda geliştirilmesi hedeflenir, bunlar:

    1. Endurans 
    2. Stamina
    3. Ekonomi
    4. Hız

Bu bileşenler birbiriyle oldukça ilişkilidir 
ve sırayla geliştirilmesi gerekir. 

Kalp hızına dayalı yaklaşımda amaç, 
bireyi uygun nabız bölgesinde (zon) 
tutmaktır. Böylece doğru antrenman yükü 
ile hedeflenen gelişimin sağlanması 
ve aşırı antrenmandan (overreaching, 
overtraining) kaçınılması hedeflenir. 
 
Antrenmanın gereken şiddetin altında 
yapılması, fiziksel uygunluğa fayda 
sağlayamaz. Hedeflenen şiddetin 

SA
Ğ

LI
K

Dr. Deniz AYTEKİN
Kardiyoloji Uzmanı (Tıp Doktoru) 
Spor (Egzersiz) Fizyolojisi Doktoru (PhD) 

2

üzerinde yapılan antrenman ise 
adaptasyon bozukluğuna dolayısıyla 
sakatlanma riski, aşırı antrenman 
(overreaching veya overtraining) ve 
performans kaybına neden olabilir. 

Kalp hızı, doğru antrenman şiddetinin 
belirlenmesinde en pratik ve etkin 
yöntemlerden bir tanesidir.Antrenmanlar 
ile geliştirmeyi hedeflediğimiz 4 bileşen, 
birbiri üzerine sıra ile inşa edilmelidir. 

    • Endurans (Faz 1), antrenmanın ilk 
fazını oluşturur. Yürüyüş ve hafif tempolu 
koşular örnek olarak verilebilir. Maksimal 
kalp hızının %75’nin altında sağlanır. 
Sağlıklı yaşam için önerilen birçok 
egzersiz bu gruba girmektedir. 

    • Stamina (Faz 2), endurans düzeyinin 
üzerinde aerobik düzey içerisinde 
yapılan daha hızlı antrenmanlar bu 
fazda değerlendirilir. Maksimal kalp 
hızının %75-85 aralığında 45-60 dakika 
süreyle yapılan egzersizler buna güzel 
örneklerdir. Bu, rekreasyonel (hobi, boş 

Hayat dakikalarla değil, kalp atışlarıyla ölçülür. 
Joan Lowery Nixon (1927-2003)

zaman değerlendirme amaçlı yapılan) 
atletlerin zorlanmadan yarış bitirmesi 
için gereken en temel şiddet düzeyidir. 

    • Ekonomi (Faz 3), antrenmanın 
üçüncü fazıdır, anaerobik eşiğin üzerinde 
yapılan tekrar eden daha hızlı kas 
hareketlerini yapabilme becerisi olarak 
tanımlamak uygun olabilir. Özellikle 
yarış tempolarında, artan oksijen açığı 
ile beraber kaslarda biriken laktik 
aside rağmen tempoyu sürdürebilme 
yeteneğinin geliştiği şiddettir. Kas 
hücrelerine oksijen ve karbonhidrat 
kullanım ekonomisi bu antrenmanlar ile 
öğretilmeye çalışılır. Yarış tempolarının 
arttırılması için faydalı antrenmanlardır. 
İnterval çalışmaları, tepe sprint koşuları, 
fartlek (speed play) koşuları örnek olarak 
verilebilir. Maksimal kalp hızının %85-95 
aralığında yapılan egzersizler bu grupta 
değerlendirilebilir.
 
    • Hız (Faz 4), anaerobik koşullarda 
kaslardan maksimum hız ve verimi 
alabilme becerisidir. Daha kısa, 

NABIZ TEMELLİ        
   ANTRENMAN
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daha yüksek şiddette yapılan interval antrenmanları ile kazanılır. Güç (power) 
antrenmanları ile kuvvet (strength), esneklik (fleksibilite) ve koordinasyon gibi sonuca 
etki edecek kazanımlar sağlanır. Hız, maksimal nabzın %95 ve 100 aralığında yarış 
temposunun üzerindeki antrenmanlar ile gelişir.

Geliştirmeyi hedeflediğimiz her bir bileşen, farklı enerji kaynak ve sistemlerini 
kullanmaktadır. Ayrıca her bir “zon”da yapılan antrenmanın, kendine has fizyolojik ve 
biyomekanik adaptasyonlara yol açtığı bilinmektedir.
 

Kalp	Hızını	Anlamak 
 
Antrenman bilimi açısından kalp hızına 
dair 2 değer çok önemlidir. 

    
1. İstirahat nabzı. Sabah uyandıktan 
sonra alınan nabız değeridir. Sabit bir 
değer değildir. Atletik kapasite arttıkça 
azalır. Şiddetli antrenman, hastalık, 
yetersiz dinlenme, metabolik problemler 
vb. nedenlerde artış gösterebilir. 
Düşük giderken ani yükselişler yolunda 
gitmeyen bir durumun erken bulgusu 
olabilir. Antrenmana verilen cevabın 
değerlendirilmesinde önemli rolü vardır.

    
2. Maksimal Kalp Hızı. Spor branşları 
arasında farklılık gösterebilse de kendi 
içerisinde kararlı değişmeyen bir sayıdır. 
Yüzme, bisiklet veya koşu aynı bireyde 
farklı maksimal kalp hızı değerleri 
gösterebilir. Bu bağlamda birçok branşı 
beraber koşan triatletler, özellikle koşu 
ve bisiklette farklı nabız değerlerinde 
benzer yorgunluğa ulaştıklarını sıklıkla 
fark ederler. 

Neden kalp hızı ile antrenman yapalım?

    • Aerobik ve anaerobik sistemlerin 
gelişiminin sağlanması,
    • Uygun zon‘da antrenman yapabilme 
imkânı,
    • Toparlanma (recovery) sürelerinin 
belirlenmesi,
    • Antrenmana adaptasyonun 
izlenmesi,
    • Aşırı antrenmanın (overreaching, 
overtraining) önlenmesi ve erken tanısı,
    • Sıcakta yapılan egzersizde, sıcak 
çarpmasının erken tanısı,
    • Enerji depoları hakkında bilgi 
edinilmesi,

    • Uzun mesafe yarışlarında yarış içi 
tempo stratejisinin belirlenmesi vb. 
konularda kalp hızı ile antrenman bize 
bilgi verir. 

Bisiklet sporunda maksimal kalp hızını 
(MKH) (Maximum Heart Rate - MHR) 
nasıl belirleyebiliriz?

Maksimum kalp hızını belirlemenin basit 
veya sofistike birçok yöntemi vardır.
  
Sıklıkla bilinen “220 - yaş” formülü 
bireylerin sadece %65’inde doğru sonuç 
vermektedir. Özellikle 40 yaş üzeri 
grupta, olması gerekenden düşük nabız 

I 60-75 Hafif Yavaş Birincil yağ Aerobik Endurans
II 75-85 Orta Orta Yağ+Karbonhidrat Aerobik+Anaerobik Stamina

III 85-95 Zor Hızlı Birincil 
Karbonhidrat

Anaerobik Ekonomi

IV 95-100 Çok zor Çok hızlı Sadece 
Karbonhidrat

ATP+PK 
(Adenozintrifosfat + 
Fosfokreatin)

Hız

Kalp Hızı 
‘Zon’

Efor 
İndeksi (%)

Efor Düzeyi Tempo Enerji Kaynağı Enerji Sistemi
Fitness 
Bileşeni
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değerleri hesaplanabilir. 207 – (0,7 X 
Yaş) veya 208 – (0,7 X Yaş) vb. formüller 
de bisiklete özgü olarak tam sonucu 
veremeyebilir. 

Yine laboratuvar şartlarında yapılan, 
teknolojik cihaz bağımlı testler de 
ulaşılabilirliğinin güç olması nedeniyle 
sınırlı kullanıma sahiptir.  

Burada, bisiklet sporunda MKH 
belirlenmesi için pratik bir yöntem 
önermek uygun olabilir.

600 – 1000 metre uzunluğunda 
2-4 dakikalık efor yaptıracak sert bir 
tırmanış parkuru bulmanızı önereceğim. 
Mümkünse bu tırmanışın sonrasında 
kabaca 3-5 kilometre arası (2-3 mil) 
toparlanma parkuru ile tekrar tırmanış 
başına dönebileceğiniz bir döngü 
olması tercih edilir. 8-15 kilometre 
ısınma sonrasında tüm gücünüzle 
yokuşu çıkmanızı istiyorum. Son 100 
metrede ayağa kalkıp tüm gücünüzle 
çevirmeniz burada çok önemli. Ardından 
3-5 kilometrelik iniş ile dinlemenizi ve 

sonrasında yine maksimum gücünüzle 
tırmanmanızı istiyoruz. Üçüncü 
tırmanışın sonucunda elde ettiğiniz 
kalp atış hızı en doğru olasılıkla sizin 
maksimum kalp atış hızınız olacaktır. 
Bu ölçüm tecrübe ve parkura alışkanlık 
gerektirebileceği için testi farklı günlerde 
birkaç kez yapmanızı ve ölçtüğünüz 
en yüksek değeri referans almanızı 
öneririm. 

Buna ek olarak “watt” ölçebildiğiniz 
güvenilir bir “trainer” sisteminiz varsa, 
MKH değerini saptamada kullanılabilir. 
Uygun bir ısınma sonrası, 35 watt ile 
başlayıp, her 2 dakikada bir 35 watt artış 
yaparak üretebildiğiniz maksimum güç 
verisi sırasındaki kalp atış hızınız da MKH 
değeri olarak alınabilir.  
 
Peki	kalp	hızını	nasıl	ölçelim?	 
 
Nabız sayılmasından, 
elektrokardiyografik incelemelere kadar 
birçok yöntem mevcut. Pratik, güvenilir, 
eş zamanlı bilgi akışı sağlayabilen ve 
görece düşük maliyetli en uygun yöntem 

“göğüs bandı” ile yapılan ölçümlerdir. 
Son dönemde sıklıkla karşımıza çıkan, 
bilekten veya koldan fotopletismografik 
(optik) yöntemle yapılan ölçümler, 
özellikle maksimal egzersiz sırasında 
hatalı sonuçlar verebilmektedir.  
 
Kalp	hızını	etkileyen	faktörler	nelerdir? 
   
• Uykusuzluk vb. fiziksel stresler,
    • Ruhsal stresler,
    • Bazı ilaçların kullanımı (antigribal 
ilaçlar, non-dihidropiridin kalsiyum kanal 
blokerleri, beta blokerler vb.)
    • Kafein içeren gıdalar,
    • Sigara ve alkol, 
    • Enfeksiyonlar,
    • Sıcakta egzersiz, “Kardiyovasküler 
Drift Fenomeni”.

Kalp hızı ile antrenman yaparken 
tüm bu değişkenlerin hesaba 
katılması uygun zon‘da antrenmanın 
gerçekleştirilebilmesinde yardımcı 

olacaktır. 

Şu ana kadar yazdıklarım kalp atış 
hızının, bisiklet antrenmanlarındaki 
kullanımının temellerini içermektedir. 

Nabız değerleri kullanılarak oluşturulan 
kalp hızı zon’larının kullanılması ile 
oluşturulan bir antrenman programını 
örneklemek istiyorum. Bu program yazıyı 
okuyan her birey için optimal olmayabilir. 

Hedefler ve bireysel farklılıklara 
göre kişiselleştirilmiş programlar 
en uygunu olacaktır. Ancak olayın 
daha iyi anlaşılması yönünden, örnek 
planlar verilmesinin faydalı olacağını 
düşünmekteyim.

Bisiklete yeni başlayan sağlıklı bir 
bireyin örnek alındığı programda 
düzey 1 ve 2’nin tamamlanması ile 
fiziksel uygunluğun 4 temel bileşeninin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

HAFTA Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 

1 Boş 30:00 EZ Boş 30:00 EZ 30:00 EZ Boş 30:00 EZ

2 Boş 45:00 EZ Boş 45:00 EZ 45:00 EZ Boş 45:00 EZ

3 Boş 60:00 EZ Boş 60:00 EZ 60:00 EZ Boş 60:00 EZ

4 Boş 75:00 EZ Boş 75:00 EZ 75:00 EZ Boş 75:00 EZ

60:00         
EZ-MO

90:00         
EZ-MO

60:00         
EZ-MO

90:00         
EZ-MO
90:00         

EZ-MO
90:00         

EZ-MO

Boş 40 km

90:00         
EZ-MO
90:00         

EZ-MO
90:00         

EZ-MO
60:00         

EZ-MO

60:00         
EZ-MO
60:00         

EZ-MO
60:00         

EZ-MO

60:00         
EZ-MO

7 Boş Boş

8 Boş Boş Boş

5 Boş Boş Boş

6 Boş Boş
90:00         

EZ-MO

60:00         
EZ-MO

Düzey 1 Bisiklet Antrenman Programı: Endurans ve Stamina
EZ: Endurans antrenmanı %60-75 MKH  •  MO: Stamina antrenmanı %75-85 MKH  •  Not: Süreler dakika olarak verilmiştir.
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Düzey 1 ve 2 antrenmanları bitiren 
bireylerin fiziksel uygunluk açısından 
belli bir düzeye ulaştığı düşünülür. 
Bundan sonraki süreçte düzey 2 
antrenmanlarına devam ederek 
kazandığı fiziksel uygunluğu 
koruyabilirler. 

Bu temelin üzerine çeşitli triatlon 
mesafeleri için (sprint, olimpik, orta 
veya tam mesafe vb.) veya granfondolar 
gibi uzun mesafe bisiklet yarışları için 
antrenman programları inşa edilebilir. 

Nabız değerlerinin temel ilkelerini ve 
antrenman biliminde kullanımına dair 
kaleme aldığımız bu yazının faydalı 
olmasını diliyorum. 

Salgın bir hastalığın pençesinden 
yavaş yavaş kurtulmaya başladığımızı 
düşünüyorum. Distopik bir film setinde 
geçiyormuş hissi veren bu günlerin 
biteceğine ve yollarda tekrar olacağımıza 
inancım tam. 

O gün yollarda buluşmak üzere 
sağlıcakla kalın.  b

HAFTA Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 
90:00 90:00 60:00 90-120:00
EZ-MO EZ-MO EZ-MO EZ-MO
90:00 60:00 A1 90:00 90:00 90-150:00
EZ-MO EZ-MO EZ-MO EZ-MO
90:00 75:00 75:00 60:00 A1 90-150:00
EZ-MO EZ-MO EZ-MO EZ-MO
90:00 90:00 60:00 A1 90-120:00
EZ-MO EZ-MO EZ-MO
90:00 75:00 A2 90:00 60:00 A1 90-150:00
EZ-MO EZ-MO EZ-MO
90:00 75:00 A2 75:00 60:00 A1 90-150:00
EZ-MO 15:00 EZ EZ-MO 15:00 EZ EZ-MO
60:00 75:00 A2 60:00 60:00 A1 90-150:00
EZ-MO 15:00 EZ EZ-MO 15:00 EZ EZ-MO
60:00 75:00 A2 60:00 90-150:00
EZ-MO 15:00 EZ EZ-MO EZ-MO

Boş

16 Boş Boş Boş

11 Boş Boş

12 Boş Boş Boş

9 Boş

10

13 Boş

14 Boş Boş

15

Boş Boş

Boş Boş

Boş

Boş

ZAMAN (dk) % MHR ZAMAN (dk) % MHR
0-6 <60 0-6 <60
6-12 65-70 6-12 65-70
12-18 80-90 12-18 80-90
18-24 65-70 18-24 65-70
24-30 80-90 24-30 80-90
30-36 65-70 30-36 65-70
36-38 >90 36-42 >90
38-44 65-70 42-48 65-70
44-46 80-90 48-54 80-90
46-52 65-70 54-60 65-70
52-54 >90 60-66 >90
54-60 <60 66-75 <60

A 1 İNTERVAL A2 İNTERVAL

Düzey 2 Bisiklet Antrenman Programı: Ekonomi ve Süratte Dayanıklılık

Düzey 2 Bisiklet Antrenman Programı: A1-A2 İntervalleri

*İntervallerde önerilen kadans:70-80/dk

EZ: Endurans antrenmanı %60-75 MKH  •  MO: Stamina antrenmanı %75-85 MKH  •  Not: Süreler dakika olarak verilmiştir.
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    3. Bent, B., Goldstein, B.A., Kibbe, 
W.A. et al. Investigating sources of 
inaccuracy in wearable optical heart rate 
sensors. npj Digit. Med. 3, 18 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41746-020-
0226-6 
   
    4. Arena, R., Myers, J., & Kaminsky, 
L. A. (2016). Revisiting age-predicted 
maximal heart rate: Can it be used as 
a valid measure of effort?. American 
heart journal, 173, 49–56. https://doi.
org/10.1016/j.ahj.2015.12.006 
    
    5. Age-predicted maximal heart 
rate revisited. Hirofumi Tanaka, Kevin 
D Monahan, Douglas R SealsJ Am Coll 
Cardiol. 2001 Jan, 37 (1) 153-156. 



µ Tanju TAŞÇILAR

Kitapların şarjının bitmemesi 
kadar güzeldir, bisikletin benzin 

zamından etkilenmiyor oluşu. Bir kitap 
ve bir bisiklet. Özgürlük ucuzdur.

Anonim
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YAŞAM

H
ani hepsinden azar azar 
tam ortaya sipariş ettiğimiz 
yemeklerimiz vardır ya, işte 
bu gezi aynen böyle bir 

rota olacak sizin için. Ama öncesinde 
nasıl planlamalıyız, bizi neler bekliyor, 
nasıl hazırlanmalıyız, biraz bunlardan 
bahsedelim. Bisikletle tur yapanlar bile 
aslında kendi içinde farklılaşıyor. Kimi 
çadırda kalmayı çok severken, kimi 
bunu eziyet olarak görüyor. O kadar 
pedal çevirip, sıcak bir duş alabileceği 
otelde kalmayı daha uygun görüyor. 
Hatta kimileri de arabalarının arkasına 
bisikletlerini koyuyor, direkt kalacağı oteli 
belirliyor ve gittiği otele yakın yerlerde  
rotalar çıkartıyor. Kimi ise, “turcu dediğin 
araca binmez, pedalına basar ve tüm 
rotayı bisikletiyle gezer” der ve son 
noktayı koyar.  
 
Bu yazımızda sizlere yalnız ya da 
bir yol arkadaşınızla ilk kez tecrübe 
edebileceğiniz 1 gece 2 günlük bir 
macerayı nasıl yaşarsınız bundan 
bahsedeceğiz. Genellikle tur bisikletçileri 
bildiğiniz gibi, ulaşmak istediği noktaya 
evinden itibaren bir rota çizer ve geçtiği 
noktalarda, bazen çadır, bazende 
bisikletçi misafir eden evlerde ya da 
otellerde konaklar. Ulaşacağı mesafeye 
göre de planlamasını yapar ve bunun 
için belli bir zaman ayırmak zorundadır. 

Ama siz hafta sonunda ya da 
uygun bir zaman içerisinde 

doğru planlamayla 
belirleyeceğiniz 

başlangıç noktasına 
otobüsle ulaşım 
sağlayarak, 
birçok farklı yeri 
keşfedebilirsiniz. 
Tur planınızı 

tamamlar, varış noktasında dilerseniz 
çadır ya da otelde konaklayıp, dönüş 
yolculuğunuzu da otobüsle yaparak, 
bir kaç güne sığdıracağınız bisikletli 
gezinizle farklı yerleri keşfedebilirsiniz. 
Şimdi tecrübeyle sabit bir rotayı, kısa 
zamanda nasıl gezebiliriz, hep beraber 
görelim.  
 
Şimdi 2 gün 1 gece konaklamalı bir 
tur planlayalım. Başlangıç noktamız 
da Şarkikaraağaç olsun! “Orası neresi 
ya!”, diyenleri duyuyor gibiyiz. Hatta 
hemen Google’u açıp haritalarda 
yerini ayaranlar da vardır. Sakin olalım 
lütfen... İstanbul’a 588 km, İzmir’e 
484 km, Ankara’ya 383 km mesafede 
olan Şarkikaraağaç Isparta’nın şirin 
bir ilçesi. Otobüsle ulaşım mümkün. 
Bisikleti ücretsiz taşıma yapan bir otobüs 
firmasından biletinizi alıyorsunuz ve 
sabah 7-8 gibi varış yapabileceğiniz 
bir planlama yapıyorsunuz. Biletimizi 
aldıysak, haydi şimdi beraber çantamızı 
hazırlayalım. Öncelikle çantanızda çok 
az eşya almanızı tavsiye ederiz. Akşam 
için günlük bir kıyafet ve sürüş için yedek 
kıyafetlerinizin yanı sıra, yedek iç lastik, 
pompa, ışıldak ve yama setinin mutlaka 
çantanızda olması önem arz ediyor. 
Otobüs yolculuğu esnasında kancalı 
lastik tutacaklardan da olması, bagajda 
bisikletinizin sallanmamasına ya da 
ayarlarının sabit kalmasında yardımcı 
olacaktır.  
 
Bisikletimiz, çantamız ve kaskımız hazır. 
Artık maceraya başlayabiliriz. Otobüsün 
hareket saatinden 30 dakika önce 
otogara varış yapmamız önemli. Yolculuk 
yapacağınız otobüs perona yanaştıktan 
sonra, bagaja ilk olarak bisikletinizi 
koymaya özen gösterin. Öncelikle Mustafa Kemal KARA2
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“ Biraz keşif, 

biraz macera, 
biraz adrenalin, 

biraz turizm.
Göller bölgesinin 

keşfedilmemiş 
noktalarına 
hazır mısın?

7
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bisikletinizin ön tekerini sökmelisiniz. 
Eğer disk frenli bir bisikletiniz varsa, disk 
kaliperlerinin arasına bir kağıt koyabilir 
ya da bisikletçinizden özel olarak 
bunun için kullanılan plastik aksesuarı 
temin edebilirsiniz.  Bisikletinizi vites 
aktarıcı kısmını güvenli ve herhangi 
bir çantanın sıkıştıramayacağı şekilde 
konumlandırmalısınız. Eğer iki 
bisikletliyseniz, gidonları ters bir şekilde 
iç içe koyabilir, iki bisiklet arasına sökmüş 
olduğunuz ön tekerlekleri koyabilirsiniz. 
Daha sonra kancalı lastikle birlikte önce 
bisikletleri birbirine, daha sonra bagajda 
sabitleyeceğiniz bir noktaya bağlayarak, 
bisikletin sallanmamasını sağlayınız. 
Böylece hem bisikletiniz çizilmez, zarar 
görmez ve vites ayarları bozulmamış 
olacaktır.  
 
Sabah varacağınız Şarkikaraağaç’ta 
otobüs sizi köy meydanının biraz dışında 
indiriyor. Bisikletleri dikkatli bir şekilde 

bagajdan indirip, ön tekerleklerini 
takıyoruz. Köy meydanına geldiğinizde 
çok güzel ve temiz bir kahvaltı noktası 
sizi şaşırtabilir. Burada sabah kahvaltınızı 
yapıp, kahvenizi içip enerjinizi toplayıp, 
son hazırlıklarınızı  yapabilirsiniz. Eğer 
hazırsak artık pedallarımızı çevirebiliriz.  
 
Şarkikaraağaç köy meydanından 
hareket etmemizle birlikte, rotamız 
öncelikle öğlen yemeğini planladığımız 
Yenişarbademli olacak. Doğayla iç içe 
pedallayacağınız bu keyifli gezide, aynı 
zamanda literatürünüze yeni belde 
isimlerini de almış olacaksınız. Öncelikle 
araç trafiğinin oldukça az olduğunu 
garanti edebiliriz. Sırasıyla köy evlerinin 
arasından geçerken, ince ince tezek 
kokularının yanısıra kuş sesleri, zincir 
sesinize ahenk katacak. Yolun 5. Km’siyle 
birlikte köyden çıkacak ve doğanın içinde 
yalnız bir bisiklet sürüşü sizi bekliyor 
olacak. Bu sebeple çantanızda yeterli 

suyunuz ve şeker takviyenizin mutlaka 
olmasına dikkat ediniz. Çünkü ilk 
yerleşim yeri öğlen yemeğini yiyeceğiniz 
Yenişarbademli 50km uzaklıkta olacak.  
 
Planlamanız kiraz zamanı olursa, 
dünyanın en şanslı bisikletli gezgini 
siz olabilirsiniz. Çünkü hayatınızda 

yiyeceğiniz en güzel kirazı bu rota 
üzerinde yiyebilirsiniz. Düz ve 
sakin devam eden rotanın onuncu 
kilometresinde yaklaşık 1.3 km 
uzunluğunda olan ilk tatlı rampanız 
sizi karşılayacak. Rampanın bitmesiyle 

birlikte, aynı tatlılıkta iniş yaparken, 
uzaktan Beyşehir gölünün 

inanılmaz mavi tonu 
sizi büyüleyecek. Bu 

efsane manzarayı 
daha yakından 
görebilmek için, 
hızınızı farkına 
varmadan 
artıracaksınız. 

Rotanın 20. 

Km’sinde sol tarafınızda yer alacak 
Beyşehir gölü, yaklaşık 25. Km boyunca 
size sürüşünüzde eşlik edecek. Burada 
bol bol durup fotoğraf çekmeyi sakın 
unutmayın. Rotanın 50. Km’sinde 
bulunan Yenişarbademli’ye vardığınızda 
burada Pınarözü pide salonu var. Öğlen 
yemeğinizi burada planlayabilirsiniz. 

Karbonhidrat depolarınızı doldurmak 
size iyi gelecektir. Çünkü sizi, yaklaşık 
18 km devam eden bir rampa bekliyor 
olacak. Yenişarbademli’de 1100 m olan 
rakım, Kızıldağ Milli Park bölgesinde 
1803 m’ye kadar çıkacak. Ancak geçecek 
olduğunuz 18 km her şeye değer. Yol 
üzerinde yıllanmış çam ağaçları, sizi 
kendinizden alacak. Karbonhidrat 
depolarınızın yanı sıra, bu rotada 
oksijene de doyacaksınız. Zirvede 
bulunan Vali Çeşmesi bölgenin oldukça 
bilinen bir noktası. Yine burada da bir 
hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmayınız.  
 
Bu kadar yokuş çıktık, artık inelim değil 
mi... Evet inişe hazırsak, önce frenlerimizi 
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kontrol edelim. Çünkü 14 km boyunca 
devam eden bir iniş sizi bekliyor. İnişin 
8. Km’sinde ise, asfalt kalitesi artacak ve 
sıcak asfaltta sürmeye başlayacaksınız. 
Sırasıyla Yakaavşar ve Terziler köylerini 
geçip Aksu ilçesine ulaşacaksınız. 
Yine uzunca soluklanacağınız bir yer 
için Aksu’yu tercih edebilirsiniz. Yalnız 
Aksu’ya saat 17’den önce varmayı 
planlayın. Çünkü Aksu’da gerçekten 

inanılmaz güzellikte tarihi bir mağara 
var. Buraya kadar pedal çevirip, Zindan 
mağarasını görmemek gerçekten yazık 
olur. Aksu’ya 1-2 km uzaklıktaki Zindan 
mağarasına vardıktan sonra, giriş için 
biletimizi alıp, bisikleti güvenli bir 
noktaya bırakınız. 
Zindan Mağarası yetkilisi oldukça nazik 
ve bisiklet dostu, size mutlaka yardımcı 
olacaktır.  

756 m uzunluğu olan Zindan 
mağarasında girdiğinizde, damlataş, 
sarkıt ve dikitler minyatür kanyonlar 
oluşturduğunu göreceksiniz. Mağara 
içindeki akarsuyun magnezyum ve 
kalsiyum değerinin yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Damlayan sulardan 
yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Mağara 
önünde ise antik açık hava tapınağı yer 
alır. Bu alandan erken Helenistik devirden 

Selçuklular’a kadar uzanan buluntular 
çıkarılmıştır. Mağara girişinin karşısındaki 
tepenin üzerinde ise Manastır Kilisesi 
kalıntıları yer alır. 
 
Aksu’da güzel bir istirahat sonrası varış 
noktamız olan Eğirdir için 28 km pedal 
çevireceğiz. Aksu’dan Eğirdir’e giderken 
11. Km’de başlayan inişle birlikte, 
sağ tarafınızda güzel bir Eğirdir gölü 
manzarası eşliğinde yol alacaksınız. 
Eğirdir’e vardığınızda km saatimiz 122 
km gösterecek. Sanırım güzel bir duşu ve 
dinlenmeyi hak ettiniz. Eğirdir’de nerede 
kalabilirim ya da nerede çadır kurabilirim 
sorularına gelecek olursak, Charlys 
Pension ve Otel Altıngöl’ü bisiklet dostu 
konaklayabileceğiniz yerler olarak 
önerebiliriz. Çadırda konaklama içinse, 
Eğirdir yarımadası sonunda uygun bir yer 
bulabilirsiniz.  
 
Eğirdir’e gelmişken ne yapılır, neler yenir 
derseniz, akşam yemeğinde mutlaka 
göl levreğini denemenizi tavsiye ederiz. 
Eğer konaklamanızı Charlys Pension’da 
yapıyorsanız, akşam yemeğini bu 
şekilde isteyebilir, göl manzarası 
eşliğinde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Eğer 
konaklamanızı burada yapmıyorsanız, 
Melodi Resturant size önerebileceğimiz 
diğer göl manzaralı bir nokta olabilir. 

Bizce şimdi güzel bir uykuyu hak ettiniz. 
Siz güzelce istirahat ederken bizler 
de önümüzdeki ay, en farklı, en güzel 
ve sizi büyüleyecek nerelere pedal 
çevirebilirsiniz, bunun planlamasını 
yapalım ne dersiniz?  
 
Hayatı camdan değil, candan 
yaşayacağınız bir başka keyifli rotada 
görüşmek dileğiyle...b
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7
bisiklet sporunun adamızda yok 
olduğu bir dönemde tekrar bu spora 
enerji vermeyi başarmıştır.    
 
Bisiklet tutkusu birkaç arkadaşın 
grup sürüşleri yapmak amacıyla 
bir grup bisiklet severi bir araya 
toplayarak ortak sürüşler yapmasıyla 
başlayan bir oluşumdur. Sonrasında 
giderek artan sayımızla bu sürüşleri 
daha profesyonelce yapma ihtiyacı 
doğmuştur. Bölgemizin bu sporu 
yapmaya uygun olması da kulübün 
hızlıca kurulmasında önemli rol 
oynamıştır. Bu sayede bölgenin 
tanınmış iş insanlarından oluşan 
bir yönetim kurulu oluşturularak 
hedeflerimiz ve etkinliklerimiz 
konusunda çalışmaya başladık ve 
“Hayat,	Birlikte	Pedal	Çevirdikçe	
Güzel” sloganıyla Green Pedal 
ailesinin oluşmasını sağladık. Şu anda 
adanın en güçlü bisiklet kulübü olarak 
birçok projeye imza atmaya devam 
etmektedir.  
 
nŞu anki üye sayınız nedir? 
Aktif üye sayımız 120’dir. Ada 
genelinde takipçilerimiz her geçen 
gün artmaktadır. İlk defa Güney Rum 
kesiminden bisiklet severlerin de takip 
ettiği bir kulübüz.  
 
n Kuruluşunuzdan bu yana bisiklet 
kullanımıyla ilgili neler değişti? 
Değiştirdiğinize inandığınız şeyler 
nelerdir? 
Öncelikle yolardaki bisikletçi sayısı 
ciddi olarak arttı ve bu kültür topluma 
yavaşça yerleşmeye başladı. Artık bizi 
trafikte görenler arabalarıyla gerekli 
mesafeyi koruyor, gençler de bu 
spora daha çok ilgi gösteriyor. Bisiklet 
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GREEN PEDAL
CYCLING CLUB
Green Pedal Cycling Club, Sportif Direktörü Özgür Gülhan ile Kıbrıs’ta 
bisikletli faaliyetlerini görüştük, kulübü tanıdık, dileklerini dinledik.

Green Pedal 15 Eylül 2017 
tarihinde kurulan bir bisiklet 
kulübüdür. Sosyal, aktif 
bir bisiklet sürüş grubu 

ve profesyonel takımı olan, sürekli 
güçlenerek hedeflerine ulaşmaya 
çalışan dinamik bir kulüptür.  Son 
dönemlerde altyapıya da önem 
vermeye başlayan kulübümüzün, 
bisiklet eğitimleri verdiği birçok genç 
sporcusu da mevcuttur. Green Pedal, 
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federasyonumuzun dahi kapandığı 
bir dönemde kurulan kulübümüz 
bu spora gönül vermiş sporcular 
için Long Beach bölgesinde birçok 
yarış organizasyonu düzenleyerek 
sporuculara motivasyon kaynağı 
oldu. Geçen yılın ortalarında 
koyduğumuz katkılarla federasyonun 
tekrar aktif olmasını da sağlamamız 
ülkemizdeki bisiklet sporuna en büyük 
katkılarımızdandır. Sporcularımızı 
yurtdışı birçok yarışa göndermemiz ve 
oralarda da başarı elde etmemiz yine 
bu spora gençlerin bakış açısını da 
olumlu yönde değiştirmiştir.  
 
nKıbrıs’ta bisiklet kullanımını nasıl 
görüyorsunuz?
Kıbrıs’ta iklim ve yollar bisiklet 
kullanımına çok uygundur. Yılın her 
mevsimi sürüşe elverişlidir. Aslında 
bisiklet turizmi anlamında da ülkemize 
gelir getirebilecek potansiyele sahip 
bir adada yaşıyoruz. Ancak henüz 
bu anlamdaki değeri keşfedilmemiş 
durumdadır. Dünyadaki turizm 

trendlerini takip etmemiz ve bu konuda 
görüşmeler yapıp turlar düzenlememiz 
gerek. Bireysel veya grup sürüşlerine 
gelince; bisiklet, giderek yükselen 
bir spor dalı. Kıbrıs Türk Bisiklet 
Federasyonu ve kulübümüzün 
düzenlediği yarışlar oldukça ilgi 
görmekte. Ciddi bir eksiklik de aslında 
Türkiye ve dünyada da yaşanan  kadın 
bisikletçilerin sayısının azlığıdır. 
Kulübümüz bu sayıyı arttırmak 
amacıyla çalışmalar yapmaktadır. 
 
nEtkinlikler ve faaliyetleriniz hakkında 
bilgi alabilir miyiz? 
Green Pedal, sadece bir spor kulübü 
değil aslında büyük bir aile. İnsana 
ve doğaya önem veren duyarlı bir 
topluluk.  
 
•	Pazar	Sürüşleri: Her Pazar sabahı 
geniş katılımlı grup sürüşlerimiz 
oluyor. Ülkemizin değişik yerlerini 
keşfetmeye yönelik parkurla belirliyor 
ve o bölgenin köy kahvelerinde veya en 
güzel yerlerine uğramayı seviyoruz. 

•	Küçük	Gruplar:	Hafta içi iş 
temposunun arasında organize olan 
üyelerimiz küçük grup sürüşlerine 
çıkıyorlar. 
 
•	Takım: Yarışlara katılan ve hocamız 
Salih Yalızat önderliğinde çalışan 
Elit, Genç ve Yıldız takımlarımız var. 
Öğrenci veya meslek sahibi kişilerden 
oluşan takımımız özveri ve disiplinle 
çalışıyorlar. Tüm yarışlarda kürsü 
gören, güçlü bir ekibiz. 
 
•	Genç	Green	Pedal	-	Green	Pedal	
Akademi:	 Gençleri bu spora 
kazandırmayı hedefleyen bir de 
projemiz var. Kulübümüz bünyesindeki 
hocalar eşliğinde çocuk ve gençlerimiz 
bisiklet sporunu en doğru şekilde 

öğrenerek çekirdekten yetişiyor. 
Bu projeyle sadece takıma sporcu 
yetiştirmekle kalmıyor, bilinçli bir 
şekilde bisiklet sporunu yürütecek bir 
nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Aileler 
bu konuda en büyük destekçimiz. 
Yoğun iş ve okul temposu arasında 
herkes Genç Green Pedal için çaba 
gösteriyor. Bu projemiz aynı zamanda 
çeşitli sponsorlar ve Başbakanlık 
Uyuşturucu ile Mücadele Derneği 
tarafından da destekleniyor.  
 
• Aşağıda gerçekleştirdiğimiz 
organizasyonlar örnekler mevcuttur. 
 
- Green Pedal Gran Fondo 
- Karpaz Yarımadası Turu 
- Tour of cyprus 
- Long Beach Criterium  
- Long Beach Yol Yarışı     
 
nSosyal sorumluluk projeleriniz neler?
Green Pedal’ın sadece hafta sonu 
sürüşlerini organize etmekten 
ibaret olan bir kulüp olmadığını hep 
söylüyoruz. Üyelerimiz hep duyarlı 
insanlar ve küçük bir kıvılcım, büyük bir 
hareketi başlatabiliyor. Örnek verecek 
olursak: 
 
• Yeşil Bisiklet: Bu projemizde 
“Bisikletsiz Çocuk Kalmasin” 
sloganıyla evlerde atıl durumda olan 
eski bisikletleri topladık, boyayıp, tamir 
ettik ve bisikleti olmayan çocuklara 
iletilmesini sağladık. Hem geri 
dönüşümle çevreye katkıda bulunduk 
hem de birçok çocuğu mutlu etmenin 
sevincini yaşadık. 
 
• Onkoloji Bağış Kampanyası: Devlet 
hastanesinin çocuk onkoloji servisinde 
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yaşayan çocuklara serum takılabilecek 
aparatı olan bisiklet alma niyetiyle 
başlayan minik kampanyamız 
üyelerimiz dışındaki insanımızın da 
katkıda bulunmak istemesi üzerine 
büyük bir kampanyaya dönüştü. 
Toplanan parayla onkoloji servisi için 
çok gerekli olan cihazlar alındı.  
 
• Corona Yardım Paketi: Tüm dünyayı 
etkisi altına alan Corona virüsten dolayı 
KKTC’deki okullar, kamu kuruluşları 
elzem hizmet veren yerler hariç 
özel sektöre ait işyerleri kapandı. Bu 
nedenle Green Pedal gücü yettiğince 
maddi durumu kötü olan ailelere 
gıda yardımı yapıyor. Sosyal medya 
sayfalarımızda da olumlu, evde 
kalmayı teşvik edici mesajlar vermeye 
çalışıyoruz. 
 
nGreen Pedal olarak hedefleriniz 
nedir? 
Birçok hedefimiz var. 
 
•  Ülkemizde bisiklet sporunun 
yayılması ve daha güvenli bir sürüş 
ortamının yaratılması en büyük 
hedefimiz. 
 
• Ülkemizde bisiklet yolarının 
artırılması önemli hedeflerimizden 
bir diğeridir. Bizler, bisiklet yolu olan 
İskele - Long Beach bölgesinde 
yaşıyoruz. Bulunduğumuz bölgede 
sürüş yapılabilecek, trafiğe takılmadan 
ilerleyebileceğimiz çok güzel parkurlar 
var. Ancak Lefkoşa, Girne gibi 
şehirlerde yaşayan bisikletçiler için 
hayat biraz daha zor. Yollarda çok trafik 
var ve yol kenarlarında güvenli sürüş 
için gereken banketler (boşluklar) 
yok. Bu da beraberinde pek çok 

tehlikeyi getiriyor. Green Pedal olarak 
bu konuda bir farkındalık yaratmaya 
çalışıyoruz. Ulaştırma bakanlığımıza 
sunmak için önerilerimiz içeren bir 
proje hazırlıyoruz.    
 
• Gençlerden profesyonel sporcular 
yetiştirmek. Gençlerimiz bizim için çok 
değerli. Telefon ve tabletlere bağımlı, 
spordan uzak, kötü alışkanlıklara 
teslim olmaya hazır gençler yerine 
bisiklet süren, bedenine değer veren, 
uyku ve beslenme düzenine önem 
gösteren gençler yetiştirmek için 
çalışıyoruz. KKTC, uluslararası arenada 
tanınmayan ve sportif ambargolara 
maruz kalan bir ülke. Kuzey Kıbrıslı 
bir bisiketçi ne kadar başarılı olursa 

olsun uluslararası yarışlarda yer 
alamıyor. Bu da sporcularımızın 
motivasyonunu ve rekabet etme 
arzusunu köreltiyor. Green Pedal olarak 
bizler bu gençlerimizin motivasyonunu 
yüksek tutmak amacıyla kaliteli bir 
takım oluşturduk . Türkiye Bisiklet 
Federasyonu üzerinden UCI lisansı 
çıkararak başarılı sporcularımızın 
Türkiye’de düzenlenen birçok UCI 
yarışına dost kulüplerden de destek 
alarak katılmalarına destek verdik. 
Bu yarışlarda başarılar elde etmeye 
başladık. Bu da gençlerimize 
motivasyon kaynağı olmaya başladı.  
 
Ayrıca ülkemizde de birçok kaliteli 
yarışlar düzenleyerek bu spora ilgiyi 

her geçen gün artırıyoruz.  
 
• Green Pedal  Bike and Coffee Shop 
şu anda bizi heyecanlandıran önemli 
bir hedefimiz. Bu hedef sayesinde tüm 
bisiklet severlerin buluştuğu kaliteli 
bir ortam yaratarak kulübümüze bir 
gelir kaynağı sağlamak ve bu sayede 
sporcularımızın imkanlarını artırmak 
istiyoruz. Ayrıca tüm bisiklet severlerin 
gerek bilgi paylaşımı gerekse sağlıklı 
besin kaynaklarını bulabileceği 
ortamı yaratarak bölgemize güzel 
bir kafe hediye etmek arzusundayız. 
Tamamıyla kendi öz kaynaklarımızla 
başlattığımız bu projemiz de şu anda 
bitmiş ve açılma aşamasına gelmiştir.        
    
n Güvenli grup sürüşleri için aldığınız 
önlemler nedir? 
Sürüşlerimizde güvenlik kurallarımız: 
 
• Öncelikle kask, sürüşlerimizin 
olmazsa olmaz kuralı.  
 
• Kalabalık sürüşlerde güvenliği 
sağlamak ayrıca önemlidir. Öncü 
ve artçı olmak üzere tecrübeli 
bisikletçilerden iki grup oluşturduk. 
Bu 2 grup tamamıyla ana grubun 
güvenliğini ve yönetimini sağlıyorlar.  
 
• Her etkinlikte artçı grupta yer alan 
kaptan tüm kararların alınmasında 
öncü grupla da haberleşerek tek  
yetkilidir.  Bu da karışıklığı ortadan 
kaldıran önemli bir güvenlik 
önlemimizdir. Bu sayede gerek 
gruptan ayılmak isteyen gerekse 
parkur değişiklikleri gibi birçok karar 
tek noktadan alınarak grubun düzeni 
sağlanmış oluyor.   
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• Haberleşme amacıyla telsizler 
kullanılarak öncü ve artçı grubun 
haberleşmesini sağlanıyor. Bu sayede 
grubun hızı, tehlike durumu, parkur 
durumu, vs. gibi kararlar sürüş 
esnasında hızla alınarak güvenlik ve 
düzen sağlanıyor.  
 
• Parkurlar organizasyon grubu 
tarafından üzerinde özenle çalışılarak 
oluşturuluyor. Bu sayede parkurlardaki 
tehlikeli olabilecek her nokta önceden 
öncü ve artçı gruba iletilerek gerekli 
tedbirler alınıyor. 
 
• İkili düzende ve gerekli mesafeyi 
koruyarak sürüyoruz. 
 
• Sürüşümüz takip eden güvenlik ve 
teknik destek aracımız her sürüşte 
mutlaka vazgeçilmezimiz. Şoför 

olarak kulüp çalışanımız kullanılıyor. 
Bu konuda da eğitim almış ve 
bisiklet sürüşleri konusunda tecrübe 
sahibi olması da önem verdiğimiz 
konulardandır. 
 
• Yeni katılanlar önceden küçük 
gruplarla sürüşlere çıkarılarak eğitiliyor 
ve ana grup sürüşlerinde önce grup 
arkasından başlayarak ilerleyen 
sürüşlerde grup içerisine dahil 
oluyorlar.  
 
• Birbirimizi koruyarak ve dinlendirerek 
sürüyoruz. Sürüşlerimize her zaman 
bir neşe ve pozitif enerji hakimdir. 
Rekabetten uzak bir grup dinamiğimiz 
var.    
 
n Güney Kıbrıs ile karşılıklı yaptığınız 
organizasyonlar oluyor mu?

Güney Kıbrıs’taki bisiklet kulüpleriyle 
de iletişimimiz var. Kuzeyde 
yaşayan bisikletçiler Güney 
Kıbrıs’ta, güneydekiler de Kuzey 
Kıbrıs’ta grup ve bireysel sürüşlerini 
yapabiliyorlar. Güvenlik kaygımız 
yok. Güney Kıbrıs’taki bisikletlilerin 
kuzeydeki etkinliklere katılmama 
gibi bir önyargıları vardı. Geçtiğimiz 
Kasım ayında düzenlediğimiz Green 
Pedal Gran Fondo’ya pek çok Rum 
bisikletçinin katılmış olması bu 
önyargının kırıldığının bir kanıtıdır. Bu 
konuda da Green Pedal olarak bizlerin 
Güneydeki bisiklet kulüpleriyle yapmış 
olduğu görüşmelerin sonuç vermesi 
ayrıca bir sevinç kaynağımızdır.  

Ayrıca her yıl geleneksel bir etkinlik 
haline gelen Güney’den Famagusta 
Cycling Team’le ortaklaşa yaptığımız 
etkinlik sürüşümüz de ayrıca çok ilgi 
görmektedir. Bu etkinliğe Güney ve 
Kuzey’den yüzlerce bisiklet sever 
katılmaktadır.    

Yine Uluslararası bir organizasyon 
olan Peace and Sport’un “White Card” 
etkinliğini Famagusta Cycling Team’le 
düzenleyerek bu konuda da bir ilki 
gerçekleştirdik.  
 
Kulübümüz politikadan uzak bir duruş 
sergilemektedir. Kulübümüzdeki çeşitli 
görüşlere sahip insanların buluştukları 
ortak nokta spora, insana ve doğaya 
duyulan sevgi ve saygıdır.   
 
Giderek zorlaşan ekonomik koşullar 
ve yoğun iş temposu arasında bisiklet 
bizler için değerli bir kaçış noktasıdır. 
Hele bir de dostlarla birlikte yapılıyorsa 
çok daha keyiflidir. Bu yüzden 
sloganımız şudur: “Hayat, birlikte 
pedal çevirdikçe güzel” b 
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W             
. Saroyan’a göre, 
her bisikletli 
doğuştan bir hikaye 
anlatıcısıydı, Marquez 

gibi büyülü kalemlerse onları 
kahramanlaştıracaktı...” ( Şeytan 
Arabasının Yolcuları, sf: 67) 

Kitabı okumaya başladığınız 
andan itibaren hikayeden hikaye 
koşup bu hikayelerin kendine özgü 
kahramanlarının çok tanıdık geldiğini 
fark edip sayfaları daha bir heyecan 
ve merakla çevireceksiniz. Satırlar 
arasında dolaşırken bisikletin çoğunlukla 
hikayenin merkezinde yer alan bir 
unsur olduğunu bazen de başka olay 
örüntülerin de yan rollerde yer aldığına 
şahitlik edeceksiniz. Sinan Cömert’in 
kitabı bir hikayeler bütünü. Tam da alt 
başlığın hakkını verircesine kitabın 
içeriğini doldurmuş; içinden bisiklet 
geçen hayatlar. Bu hikayelerde dünyanın 
başka coğrafyalarında yolculuk yaparken, 
başka kültürlerin içinde ve başka zaman 
dilimlerinde bulacaksınız kendinizi. 
Durun hemen bizden de bir şey yok 
mu diye gerilmeyin. Kitabın büyük bir 
kısmında epeyce bir yerli kahramanla 
karşılaşacaksınız. Bu karşılaşmaları özel 
kılan durumlar sizleri bazen hayrete 
düşürecek. 

Örneğin olimpiyat yarışlarına katılmak 
için yola çıkan milli bisiklet kafilesinin 
yanlarında bisiklet götüremediği için 
yarışamadığını buna rağmen olimpiyat 
tarihinin en genç yarışcılarının Türkiye 
coğrafyasından çıktığını okuyup  
şaşıracaksınız.

Kitap yeni kuşakların pek bilmeyeceği 
çizgi kahraman Abdülcanbaz ve onun 

hikayeleri ile başlıyor. Turhan Selçuk’un 
kaleminden hayat bulan kahramanımızın 
çizgi dünyasında bisiklet hikayelerine 
dalarken, bisikletin ülkemiz tarihindeki 
gelişimine de kısa bir tanıklık yapmış 
olacaksınız. Kitap ilerledikçe sizi düş 
dünyanızdan tutup tarihin heyecan 
dolu günlerine götürecek. Hikayeleri 
okurken bisikletin hep kötücül bir adla 
çağrıldığına şahit olacaksınız. Her yenilik 
gibi bisikletin de kabul edilmesi hem 
ülkemizde hem de Dünya’da meşakkatli 
olmuş. Bisiklet için kullanılan “Şeytan 
Arabası” tabirinin nereden çıktığını az 
çok anlayıp sayfalara devam ederken 
aslında kitapta anlatılanların yanı sıra bir 
de sezdirilen hikayeler olduğunu fark 
edeceksiniz. 

Kitapta bisiklet bazen yürek burkan 
bazen umutlandıran bazen de mutluluğa 
boğarken bir anda hüzünlendiren 
başrol karakteri adeta. Örneğin dört 
bir tarafın yeşerdiği, doğanın usulca 
uyandığı şu bahar günlerinde olduğu 
gibi, narenciye bahçelerinin çiçek açtığı 
zamanlarda onların yanından bisiklet 
sürerek geçerken, burnunuza doluşan 
kokular, pedalı çevirirken sizi alıp belki 
çocukluğunuza belki neşeli ve umutlu 
anılarınıza götürür. Bu duyguyu kitaptaki 
birçok hikayede bulabilirsiniz. Örneğin 
Ali Nesin’in Paris’ten İstanbul’a bisikletle 
dönme fikrindeki coşkun ve mutlu 
kendini kaybediş tam da narenciye 
çiçeklerinin burnunuzun direğinde 
bıraktığı hisse benzer. Buram buram 
neşe, umut ve yaşama coşkusu kokar her 
iki hal de. 

Siz kitabın içinde bu neşeli ve eğlenceli 
hikayelerle yolunuza devam ederken, 
bir kış gününün soğuğunda bisikletle 

PEDAL ÇEVİRMEK 
KADAR KİTAP 
SAYFALARINI 

ÇEVİRMEYİ DE 
SEVENLERE!

YAŞAM Umut ŞENER2
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işine gitmek zorunda kalan işçinin 
üşüyen elleri, donan kulakları ve burun 
ucu ile baş başa bulursunuz kendinizi. 
Kitaptaki anlatılar tam da bisiklet 
üzerindeki hikayeler olduğu için aslında 
yaşamın tam göbeğinden süzülüp 
gelmiş hikayelerdir. Kitabın bölümlerinde 
ilerlerken birden kendinizi Cahit Sıtkı 
Tarancı ile karşı karşıya bulursunuz. 
Hikaye sizi Paris’e götürür. Birden 
2.Dünya Savaşı ve Nazilerden bisikletle 
güneye kaçan şairin hikayesi ile karşılaşır 
ve yaşama olan tutkusuna bir kere daha 
hayran kalırsınız. Hikayelerde mutlaka 
dikkatiniz çekecektir, en çok ortaklaşılan 
yer Paris şehri. Epey bisiklet isminin 
neden ilk dönemlerde “Velosipet”, 

“velospit” olduğunu kavrar, kavramın 
Fransızca kökeni ile ilişkisini kurarken 
birden aklınızın diğer köşesine şu 
aralar “corona salgını” nedeniyle tarihi 
ertelenen ünlü Fransa Bisiklet Turu gelir.  

Bu Fransız eksenli hikayelerde 
gezinirken, tez yazması için Fransa’ya 
davet edilen Emil Mihai Cioran’ın 
“bisikletle gezmek tez yazmaktan 
iyidir” lafı aklınıza ilişiverir. Çocukca 
bir haylazlıkla sevinirken bulursunuz 
kendinizi. 

Kitapta hem 1.Dünya Savaşı hem 
de 2.Dünya savaşı ile çakışan birçok 
öykü ile karşılaşırsınız. Kimisi yürek 
burkucu kimisi umut dolu hikayelerdir 
bunların. Aslında içinden bisiklet geçen 
hikayeleri okurken bir yandan yakın 
tarihi öğrenirsiniz. İtalya’da Mussoli’nin 
nasıl yükseldiğini anlar ve diğer yandan 
da ünlü İtalyan bisiklet yarışçılarının 
hikayelerine konuk olursunuz. Fransız 
bisiklet turunun prestijine rakip olabilmek 
için İtalya‘da düzenlenen turların 
neden Milano’dan başlayıp güneyde 
Fransız sınırına yakın küçük Akdeniz 
kasabalarına uzandığını görürsünüz. Tüm 
bunları yaparken emin olun bir elinizde 
notlar alırken bulacaksınız kendinizi. 
Bu notlar bazen sinema filmleri bazen 
okunacak kitaplar ve bazen de haritada 
bakılacak yerlerle ilgili olacak.  

Kitap sizi tıpkı bisiklet sürmek gibi, 
eğlenceli, yorucu ve biraz da hiperaktif 
bir etkinliğe davet ediyor. Bisiklet 
sürerken farkında olmadan kavradığınız 
durumlar vardır. Bisiklet sürerken 
dikkatiniz hem sonsuz dağınık hem 
de sonsuz odaklanmış durumdadır. 
Bu uzlaşmaz çelişik durumu bisiklet 

sürmeyenlerin anlaması zordur. Pedalı 
çevirdiğiniz süre boyunca yol üzerindeki 
her detay hafızanıza kaydedilmiştir 
ki bunlara kokular, sesle bile dahildir, 
hem de yaptığınız işe pür dikkat 
odaklanmışsınızdır ki başınıza olumsuz 
bir durum gelmesin. Çevredeki detayları 
ne kadar iyi anladığınızı o yollardan 
daha sonra araba ile geçtiğinizde 
fark edersiniz. İşte bu kitap tam da 
böyle bir etki yaratıyor. Onlarca hikaye, 
dünyanın farklı yerlerinden, farklı zaman 
dilimlerinden. Kendinizi bazen inanılmaz 
dağılmışta hissedilirsiniz okurken ama 
merak etmeyin bisiklet tüm bunların 
içinden çekip sizi bir odağa ulaştıracaktır. 

Bu kitabı okurken Can Yücel’in bisiklet 
hikayesine üzüleceksiniz ama Japonya 
da 2.Dünya savaşında atılan atom 
bombası yüzünden, evinin önünde 
bisiklet sürerken ölen çocuğa yüreğiniz 
yanacak. Tolstoy, Hemingway gibi tanıdık 
isimlerin  bisiklet dostu hikayeleri bizi 
mutlu ederken, birden kendinizi “bisiklet 
hırsızları” filminin hiç tanınmayan 
oyuncuları ile baş başa bulup hem 
gerilecek hem de merak edeceksiniz. 
Dedik ya kitap sizi hiperaktif bir okumaya 
davet ediyor. Bu hikayelerin kimisi 
sizinkilerle ortaklaşacak kendinizi 
bulacaksanız. Diyelim ki düzenli 
antrenman yapan bir yarışçısınız, Fransa 
bisiklet yarışındaki “sarı mayo”nun 
anlamını, kökenini bulacak, orada 
yarışmış kimi efsane sporcuların yokuş 
aşağı süratlenirken yüzlerini yalayan 
rüzgarı hissedeceksiniz. 

Diyelim ki bisikleti ile işine gidip gelen 
bir akademisyensiniz, Carl Sagan 
gibi gözünüzü evrenin derinliklerine 
dikerken hissettiklerine kulak verecek 

ya da Einstein gibi atom parçalanırken 
bir bisikletin üzerinde oradan kaçmak 
isteyecekseniz.  

Belki bir baba olarak çocuğunuza 
istediği bisikleti alamamanın verdiği 
rahatsızlık Orhan Kemal’in hapiste bile 
aklından atamadığı bir sızıya dönüşecek 
okuduklarınız. 

Kitabı okurken şunu görecekseniz; bu 
kitabı bir solukta da okuyabilirsiniz, 
günlere hikayeleri yayarak da. Her 
halükarda keyif alacaksınız. Özellikle kara 
kalem çizimlerle desteklenen öyküler 
size bazen çizgi roman tadını bile 
verecek. Kitabı okuyup bitirdiğinizde son 
bölümde sadece isimleri anılan bisiklet 
sürmüş insanların hayatlarını merak 
ederken bulacaksınız kendinizi. 

Bisiklet hepimizce malum, “Şeytan 
Arabası”, “Cin Atı” gibi olumsuzlama 
isimlerle çağrılmış. Belki de bunların 
dışında “Demir At” biraz iade-i itibar 
gibi durabilir. Sinan Cömert’in kitabını 
okuduğunuzda bazı tanıdık isimlerin 
bisiklete önyargıları ile karşılaşıp onlarla 
empati kurma şansı -ya da şansızlığı mı 
desek- yakalayacaksınız. Can Yücel’in 
babası Hasan Ali Yücel’in ya da Refik 
Halid Karay’ın bisiklete bakışı sizi 
şaşırtacak.  

Sinan Cömert’in eserinde tabii ki kadın 
hikayleri de var. Hayat gibi bisiklet de 
erkeklerden ibaret değil. Cinsiyetçi bakış 
açısının kadın bisikletleri tasarlarken 
aklının nasıl çalıştığı ile karşılaşmak sizde 
hayretler uyandıracaktır. Yine yüzyılın 
başında bir yerel kahraman Fatma 
Aliye’nin hayatından geçen bisiklet 
öyküsü, hem Dünya’da hem de Türkiye 
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de kadınların eşitlik mücadelesine selam 
verecek. Yine bu hikayeyi okurken kişi 
olarak da Fatma Aliye’yi daha yakından 
tanımış olacağız. Kadın anlatılarının 
olduğu bölümlerde kozmonotların -Rus 
astronotlar- uzay maceraları öncesinde 
kaslarını hazırlamak için bisiklet 
antrenmanları yaptığını öğreneceksiniz 
ve belki buradan yola çıkarak aklınıza 
NASA’nın Mars yolcusu “Curiosity” 
gelecek keza onun da tekerlek sistemleri 
tasarlanırken dağ bisikleti üreten 
firmaların mühendislerinden yardım 
alınmıştı.

Kitaptaki hikayeleri okurken, hem Türk 
hem de Dünya yazın tarihinde kısa bir 
gezinti yapacaksınız. Kitabın en büyük 
getirilerinden biri bu olurken, bisiklet 
yarışlarındaki kavramların anlamını, 
kökenini öğreneceksiniz ve bu da 
heybenize koyduğunuz küçük tatlı sulu 
elmalar kıvamında  bilgiler olacak. Kitap 
içine yerleştirilmiş mantık ve matematik 
sorularını isterseniz oturup çözebilirsiniz 
ya da kolaylıkla arkadan cevaplara 
bakabilirsiniz. Kitabı okurken şairlerle 

ve şiirleriyle, özellikle içinden bisiklet 
geçenleri ile karşılaşacaksınız. Önemli 
edebiyat ustaları ve onların kitapları ile 
hemhal olup Tevfik Fikret’i sadece okulda 
öğrendiğinize pişman olacaksınız. Spor 
profesyonel bir iş değilken sporcuların 
nasıl özverili olabildiklerine hayret 
edeceksiniz. Kitabı bitirdiğinizde içinden 
bisiklet geçen bir hayatınız olduğu için 
bir kere daha mutlu olacaksınız.

Sinan Cömert kitabında geniş bir alan 
taraması yapmış. Emeğine sağlık. 
Kitapta geçen isimlerin çoğu bilindik, 
tanıdık. Bu nedenle belki de onları zaten 
biliyoruz diye düşüneceksiniz ve fakat 
hiç birimiz onların hikayelerinin içinden 
geçen bisikletin tekerlerinin bıraktığı 
izleri bilmiyoruz. Bu izleri keşfetmeye ne 
dersiniz?b

KİTABIN	KÜNYESİ
ADI: ŞEYTAN ARABASININ YOLCULARI  

YAZARI: SİNAN CÖMERT
YAYINEVİ: DOST KİTAPEVİ YAYINLARI

BİRİNCİ	BASKI:	EKİM 2019
SAYFA	SAYISI: 247

Bu Sayfada

Yer Almak

İster Misiniz?

Bilgi için: info@bikepedia.com.tr
���epe���.�om.tr

�Türk��e���� �lk D���t�l ����klet Der�����
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Evet çok değil birkaç hafta 
öncesine kadar hepimiz 
işlerine gidip gelen, 
çocuklarının okul ödevlerine 

yardımcı olan, güzel havayı bisiklet 
sürerek değerlendiren insanlardık. 
Hayat planlarımız koronavirüs 
nedeniyle bir anda nasıl da değişti 
değil mi? Beklenmeyen bir anda ortaya 
çıkan koronavirüs nedeniyle sadece 
kişisel rutinlerimiz değil, toplumsal 
olarak pek çok düzen de beklenmedik 
bir anda beklenmedik bir şekilde 
değişti. Koşturmacalı bir hayat içinden 
bir anda yavaşlamak çoğumuza, hele 
ki yüksek hızla bisiklet sürmeye alışmış 
pek çok insan için, zorlayıcı gelmiş 
olabilir. Bu süreçte yapabileceğimiz 

7

en önemli şey biriken enerjimizi doğru 
yöne kanalize etmek, planlamalarımızı 
ve istediklerimizi sadece bir süreliğine 
yapamıyor olduğumuzu kabul etmek 
ve yapamadıklarımızın verdiği 
engellenmişlik duygusu ile doğru 
yöntemlerle baş edebilmekten geçiyor.  
 
“Zihin Hijyeninize” Önem Verin 
“Evdeyim, yapacak hiçbir şeyim 
yok, sıkılıyorum.” vb. söylemlerle 
zihnimizi probleme odaklamak yerine, 
çözümün bir parçası olacak arayışlara 
girmek bu süreçte hepimizin zihnini 
endişeden, mutsuzluktan, kaygıdan, 
engellenmişlikten, öfkeden arındıracak 
en iyi çözümlerdir. Biz psikologlar 
buna “zihin hijyeni” diyoruz. Bu 
kavramla ilgili daha detaylı bilgi 
edinmek isteyenler, kavramı ilk ortaya 

atan uzmanlardan olan Doç. Dr. 
Mehmet Şakiroğlu’nun yayınlarını takip 
edebilirler.  
 
Problemin Değil, Çözümün Bir Parçası 
Olmak 
Soruna neden olan geçmiş nedenlere 
takılı kalarak “öyle olmasaydı böyle 
olurdu, neden o bunu yaptı ama şunu 
yapmadı” gibi sorunun öğelerine 
öfkelenecek nedenler bulmak yerine, 
an’da kalarak “şuan bu konu için ne 
yapabilirim?”i düşünmek zihninizi 
berrak ve arınmış tutmak için faydalı 
olacaktır. Ayrıca haber 
kaynaklarınızı iki 
ya da üç ile 
sınırlandırın ve 
hangi yolla 
olursa olsun 
günde 3 
saatten fazla 
haberlere 
maruz 
kalmayın. 
 
Kendinizi Uzun 
Süreli Stresten Koruyun 
Toplumsal olarak hepimiz her 
gün ölüm ve vaka sayılarını duyuyor, 
sevdiklerimize ya da bize de bir şey 
olur mu belirsizliğini yaşayabiliyoruz. 
Biz takip etmesek de içinde 
bulunduğumuz gruplardan, sosyal 
medyada gezerken karşımıza çıkan 
bildirimlerden birden bire olumsuz 
haberlere ve görsellere maruz 
kalabiliyoruz. 

Yani, fark etmeden her gün yoğun 
uzun süreli strese maruz kalıyoruz. 
Bunun etkileri de doğal olarak uyku 
düzenindeki değişimler, dikkat ve 

konsantrasyon değişimleri, kas 
gerginlikleri, kendini hasta gibi 
hissedip duyduğumuz semptomları 
kendi üstümüzde aramak, mide ve 
baş ağrıları, gün içinde ani duygu iniş 
çıkışları, öfke patlamaları, normalde 
rahatlıkla tahammül edebileceğimiz 
ufak şeylere bile büyük tepkiler 
vermek, aşırı temizlik hali, obsesyonlar 
olabilir. Bu süreçte yaşayabileceğimiz 
bu olumsuzluk ve güçlüklerden 
kaçmak ve onları bastırmak yerine 
nedeninin bu olduğunu anlamak 
duygularımızı düzenlememize 

yardımcı olacaktır.  
 

KORKULARINIZDAN 
KORKMAYIN!  

 
Bu süreçte yalnız 
değilsiniz. Yaşadığımız 
yavaşlıktan bir an keyif 
alabilirken, bir anda 

“işe ne zaman geri 
döneceğim, işsiz kalır 

mıyım, bu süreç ne zaman 
bitecek” gibi belirsizlikler 

ile kaygılanabiliriz. Şunu daima 
hatırlayın ki; bu hepimiz için alışkın 
olmadığımız bir durum ve şuan pek 
çoğumuz için geçerli. Bu konuda yalnız 
değilsiniz. 

Toplumu kapsayan konulardaki 
düzenlemelerin gerekli birimler 
tarafından sağlanacağını kendinize 
hatırlatın. Değiştiremeyeceğiniz 
belirsizliklerle savaşmak yerine 
onları belli bir süreliğine kabul 
edin. En önemlisi kendinize tekrar 
tekrar hatırlatın; “tedbirlerimi 
alıyorum, sağlıklıyım, güvendeyim ve 
sevdiklerimleyim.”  

ZİHİN HİJYENİ 
SAĞLIK Uzm. Psk . Huriye GÜRLEYÜK2
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Duygularınızı Kayıt Altına Alarak 
Farkındalığınızı Artırın 
Bu süreç geçtiğinde, geri dönüp 
hatırladığımızda hepimize “vay 
be!” dedirtecek ayrıntılar yaşıyoruz. 
Belki bu yaşadığınız değişimleri 
kayıt altına alabilir ve bu günlerde 
bir günce tutarak geleceğe bir anı 
bırakabilirsiniz. Bir günlük, bir ajanda, 
bir kişisel blog, neyi tercih ederseniz... 
Yazmak duygularınızı düzenlemenize 
de yardımcı olacaktır. 
 
Bedensel ve Zihinsel İhtiyaçlarınızın 
Dengesini Kurun 
Eskisi kadar çok hareket edemediğimiz 
şu günlerde hareket ihtiyacımızı 
düzenlemek, beden sağlığımız yanında 
zihinsel sağlığımızı da korumanın 
en önemli yollarından biridir. 
Sokağa çıkamasak da, bisikletimizi 
kullanamasak da ip atlamak, plank ve 
squat yapmak benzeri yoğun hareket 
ihtiyacımızı karşılayacak aktif sporlar 
yapabileceğimiz gibi beden zihin 
buluşmasına fayda sağlayan ve bizi 
yavaşlamanın keyfi ile tanıştıracak yoga 
ve meditasyon çalışmalarını tanımak 
için güzel bir fırsat olabilir.  

Kendinizle Zaman Geçirmeyi Yalnızlık 
Olarak Görmeyin 
Bu süreçten hepimizin öğreneceği 
ve güçlenerek çıkacağı yerler olacak. 
Kaybettiklerinize ve yapamadıklarınıza 
değil, daha önce vakit bulamadığınız 
için şu anda yapabileceğinize, 
gelişime ve farkındalığa odaklanın. 
Hayat koşturmacası içinde aslında 
sevdiklerimize ne kadar az vakit 
ayırıyormuşuz meğerse değil mi?  
Sevdiklerinizi arayın, teamlink, webex 
gibi uygulamalarla bol bol çoklu 
görüntülü konuşmalar yaparak her gün 
sosyalleşin.  
 
Yeni Bir Dil Öğrenmeye Başlayın 
Bisiklet sürmeyi özlediğinizi 
hissettiğiniz zamanlarda eski 
yolculuklarınızı gözden geçirin, 
albümlere, fotoğraflara bakın. Ancak 
gelecekle ilgili planlamalar yapmaktan 
bir süreliğine kaçının. Çünkü hala neyin 
ne zaman ne şekilde değişeceğini 
bilmiyor ve kontrol edemiyoruz.  
Yeni bir diziye başlayın, bisikletle 
ilgili film ve belgeseller izleyin, 
bisikletle ilgili kitaplar okuyun. Benim 
favorilerimden, Netflix’te yer alan 

Movi Star Team 2019 zafere giden 
yoldaki zorlukları ve takım içindeki 
çekişmeleri konu alan güzel bir bisiklet 
yapımı. Bu ve benzerlerini daha farklı 
platformlarda da bulabilirsiniz. 

Örneğin, 2014 yapımı “Slaying 
the Badger” ve 2013 yapımı “The 
Armstrong Lie” benim favorilerimden.  
 
Kafamızı dağıtmak için yapacağımız 
bir diğer öneri, sokağa çıkamadığımız 
bu günlerde bisikletle ilgili kitapları, 
dergileri ve yayınları takip etmek 
olabilir. Tubitak’tan tutun da pek 
çok yayın arşivlerini bu süreçte açtı. 
Buradan ulaşabilirsiniz. >>Tıklayın

Benim kişisel favorilerim arasında 
kesinlikle bisiklet denince Türkiye’de 
akla gelen iki güzel isim yer alıyor. 
Hala okumadıysanız Aydan Çelik’in 
içinde ünlü “Bisiklet Manifestosu”nun 
da yer aldığı “Bi Tur Versene” ve 

Dünya’yı bisikletiyle turlamaya devam 
eden adam Hasan Söylemez’in 
“Hayata Yolculuk” kitaplarını tüm 
bisikletseverlere öneririm.
 
Unutmayın, Bu Geçici Bir Süreç 
Evlerimizde güvendeyiz, sağlıklıyız 
ve sevdiklerimiz yanımızda! Bunu 
sağlamak şu an için en önemlisi. 
Kendimizi yoğun olumsuz duygular 
içinde hissettiğimiz zamanlarda 
bu durumun sadece geçici bir 
süreliğine yaşandığını kendinize 
hatırlatın ve ilginizi uzun zamandır 
yapmak isteyip de yapamadıklarınıza 
yöneltin. Yaşadığımız bu olumsuz 
süreci düşünmediğinizde daha az 
yorulduğunuzu ve daha fazla mutlu 
olduğunuzu göreceksiniz. 
 
En başta söylediğimiz gibi, hayat her 
zaman planladığımız gibi gitmeyebilir. 
Unutmayın, bu geçici bir süreç ve şuan 
hiçbir şey mükemmel olmak zorunda 
değil. Önceliğimiz sevdiklerimizle 
güvende ve sağlıklı olmak olan bir 
süreçte geri kalan her şey (çocukların 
uzaktan eğitimi, ödevler, evin 
temizliği, yemekler, faturalar, borçlar, 
bisikletle alıp başımızı gittiğimiz 
rotalar, duygularımız...) tam ve 
mükemmel olmak zorunda değil 
şimdilik. Bu süreci sağlığımız yerinde 
atlattığımızda geri kalan her şey 
telafi edilir. Siz bu süreçte uzun süreli 
planlamalardan uzak durun. Her türlü 
olumlu ve olumsuz duygularınızın 
bu olağandışı geçici zamana özgü 
olduğunu bilip kabul edin ve “An”da 
kalın yeter! 

Evinizde kalın, sağlıkla kalın!b

http://turkdeniz.com/fileman/Uploads/Images/haber/ARS%CC%A7I%CC%87VLER.pdf


DISCOVER ŞAVŞAT
Züleyha DİKBAŞ2YAŞAM



80  •  bikepedia  •  MAYIS ‘20 81MAYIS ‘20  • bikepedia •  

nDiscover Şavşat projesi hangi amaçla 
doğmuştur?  
Şavşat, özellikle doğa ve spor temelli 
turistik çekicilikler açısından oldukça 
zengin bir potansiyele sahip. Discover 
Şavşat, Şavşat’ın sahip olduğu bu 
potansiyeli, insanlara “sürdürülebilir, 
yaratıcı ve kırsal turizm” disiplininde 
sunmayı hedeflemektedir. Projenin 
doğuşu da, Şavşat’ın, yukarıdaki üç 
unsurun yer aldığı bir karakterinin 
yaratılması esasına dayanıyor. Bölgede, 
sürdürülebilir bir kalkınma ekosistemi 
yaratarak, yerelin ve yerel halkın 
hak ettiği sosyokültürel, çevresel 
ve ekonomik refaha kavuşmasını 
sağlamayı amaçlıyoruz. 
 
Discover Şavşat, ana operasyonu 
dağ bisikleti olan, “deneyim ve etki 
odaklı” bir turizm inisiyatifidir. Yerli 
veya yabancı tüm turistlerin, deneyim 
elde etmesine, yerelin kültürünü 
tanımasına ve kendini bir gezgin 
olarak görebilmesi için “tasarlanmış” 
ve “oyunlaştırılmış” turizm ürünleri 
sunuyoruz. Bir bisiklet turu, sadece 
rotalar üzerinde a noktasından b 
noktasına gitmeyi değil, Şavşat’ın 
tarihini, kültürel ve doğal güzelliklerini 
tanıtan, bölgenin mimarisini, 
danslarını, yemeklerini, masallarını 
öğreten atölyelerin olduğu, insanların 
fiziksel ve zihinsel gayret gösterdiği, 
tüm duyurularını kullandığı aktiviteler 
içeriyor. Turistler, sıradanlaşmış turizm 
ürünleri yerine, farklılığın yer aldığı 
gerçek deneyimler talep etmeye 
başladılar. İşin “etki” boyutunda ise 
devreye iş modelimiz giriyor.  
 
Discover Şavşat, kar amacı gütme ve 
sürdürülebilirliği birleştiren hibrit bir 

Artvinli 
bir Sürdürülebilir 

Kalkınma Danışmanı olan 
Aykut Subaşı’dan, 

deneyim ve etki odaklı 
bisiklet turizmi girişimini, fark 

yaratan 
kırsal kalkınma 

çalışmalarını ve 
Şavşat projelerini 

dinledik.

DISCOVER ŞAVŞAT
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iş modeline sahip. Kar amacı güden 
faaliyetler gerçekleştiriyoruz ve bunun 
ötesinde bu gelirimizin bir kısmını etki 
yaratmak için kullanıyoruz. Bölgenin 
kalkınması için yatırımlar yapıyoruz. Bu 
yatırımlar, işletmemizin operasyonlarını 
iyileştirici (atık yönetimi vb.) kısımlara 
olabileceği gibi, yerel girişimcilerin 
projelerine de olabiliyor.  
 
nProjenin amacına ulaşması için araç 
olarak bisikletin seçildiğini görüyoruz.  
Bunun nedeni nedir? (Bölge bisiklete 
ne kadar uygun)  
 
Ben eski bir bisiklet sporcusuyum. 
Özellikle dağ bisikletinin, hayatımda 
oldukça önemli bir payı bulunmakta. 
Discover Şavşat’ta dağ bisikletinin 
ana turizm ürünümüz olmasının 
elbette stratejik bir boyutu da var. 
Markayı oluştururken, global bir pazarı 
hedef olarak belirledik. Dünyanın her 
yerinden insanlar buraya, Şavşat’a has 
bir deneyimi elde etmek için gelsinler 
istedik. Sunduğumuz arz, Discover 
Şavşat’ın insanlara sunduğu özel bir 
ürün olmalıydı. Bunun neticesinde 
zaten sevdiğimiz bir turizm ürünü olan 
bisiklet aklımıza geldi ve “Şavşat’ta 
dağ bisikleti turları yapacağız” dedik 
ve hazırlıklara başladık. Böylelikle, 
ana ve ikincil turizm aktivitelerinin bir 
araya geldiği yerel bir turizm deseni 
oluşturduk. Discover Şavşat, insanlara 
farklı konseptlerde, dağ bisikleti 
deneyimi yaşatan bir marka algısı 
yaratmayı hedefliyor. Şavşat’ın coğrafi 
yapısı da bisikletle doğrudan uyumlu.  
 
Köyler, yaylalar, göller, dağlar, ormanlar 
gibi doğal güzelliklerden, tarihi ve 
kültürel güzelliklere kadar inanılmaz 

destinasyonların olduğu bir coğrafyaya 
sahip. Ulaşımı güç olan uç noktalara 
dahi bisikletle çok rahat bir şekilde 
gidebilirsiniz. 
 
nBu projede Artvin Şavşat’ın seçilme 
nedeni nedir?  
“Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde 
başlar; ya bir insan bir yolculuğa çıkar, 
ya da şehre bir yabancı gelir” diyor 
Tolstoy.  Şavşat aynı zamanda benim 
memleketim.  2019 yılında, Çamlıca 
Köyü’nde aileme ait eski bir köy evini 
restore ettirdim. burada yerel, ulusal 
ve uluslararası çalışmalar yapıyoruz. 
Çalışma alanım kırsal kalkınma olunca, 
Şavşat benim için bulunmaz bir 
nimet haline geldi. Bu zamana kadar, 
Şavşat’ın köylerinde ve yaylalarında 
bolca bisiklete binme şansım 
da oldu. 2016 ve 2019 yıllarında 
düzenlediğimiz uluslararası projeler 
ile Şavşat’ın turizm potansiyelini analiz 
etme şansı buldum. Bunun sonucunda, 
bölgenin global pazara sürdürülebilirlik 
ilkeleri ile uyumlu bir turizm girişimi 
başlatmanın zamanı geldiğini anladım. 
Şanslıyım ki Şavşat, benim için bir zevk 
unsuru olan bisiklete oldukça uyumlu 
bir coğrafyaya sahip. Çocukluktan 
beri bisiklete bindiğim topraklarda, 
nesilden nesile aktarılacak bir 
ekosistemi yaratmış olacağız. 
 
nProjenin bölgeye kazandıracakları 
nelerdir?  
Yerelde iktisadi ve beşeri olumlu etkiler 
yaratılması üzerine çalışmalarımızı 
yaptık. Çalışmalarımızda, bölgenin 
sosyal, çevresel ve ekonomik 
kalkınmasında kırsal turizmi bir 
araç olarak kullanıyoruz. Turizm 
aktiviteleri yaparken etki de yaratıyoruz 

diyebilirim. Bunları ortak noktada 
buluşturan hibrit iş modelimiz, bize 
ikisini de aynı anda yapma fırsatı 
veriyor. 

Proje, kısa vadede dahi, gözle görülür 
bir şekilde ekonomik gelişimi bize 
gösterecektir. Şavşat’ın sadece birkaç 
ay tavan yaptığı ekonomik canlılığı, 
neredeyse tüm yıla yayılan turizm 
aktivitelerimiz ile oldukça gelişecektir. 
Şavşat’ta şu an kapalı bir ekonomi 
söz konusu. Bu da beraberinde 
sınırlı istihdamı ve göç gibi sıkıntıları 
getiriyor. Girişimimiz doğrudan ve 
dolaylı olarak istihdama katkı sağlıyor. 

Örneğin, bisiklet turlarımızda görev 
alacak ekip arkadaşlarımız, Şavşat’ta 
yaşayan genç kadın ve erkeklerden 
oluşuyor. Gençleri eğitim programına 
dahil ettikten sonra, turlarda bisiklet 
lideri olarak istihdam edeceğiz.  

Bisiklet liderlerimiz yerelde bir rol 
model görevi  üstlenecekler ve 
sosyokültürel bir gelişim sürecine 
de dahil olacaklar. Böylelikle genç 
kadın ve erkeklerin, göç etmeye gerek 
kalmaksızın sosyoekonomik refahı 
yerelde sağlanmış olacak. İlerleyen 
süreçte bu kentten kırsala olan göçü 
de sağlayacaktır. İstihdamın diğer 
boyutunda projenin etki ettiği dolaylı 
istihdamı artıracak olan yan sektörler 
var. Discover Şavşat’ın operasyonlarını 
döngüsel olarak düşünürsek, bu 
döngüyü tamamlayıcı onlarca unsur 
gerekiyor. Örneğin, yerelde hediyelik 
eşya üzerine gençlerin girişimlerini 
desteklemeyi düşünüyoruz. Başka bir 
örnek olarak da ev pansiyonculuğunu 
verebiliriz. Böylelikle, operasyonlarımız 
etrafındaki tüm süreci de, dolaylı olarak 
desteklemiş olacağız. Öngördüğümüz 
bir diğer durum, Şavşat’ın ilerleyen 
süreçte bir cazibe merkezi haline 
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gelmesidir. Bu durumda da, ilçede 
faaliyet gösteren ticari işletmelerin 
sayısı artacağı gibi, niteliği de 
artacaktır.  
 
Onlarca sektörün bir arada olduğu 
büyük bir ekonomik canlılık oluşacaktır. 
Böylelikle hem yerel halk hem de 
ziyaretçiler, arz ve talebin buluştuğu bir 
ortamda yer alacaklar.  
 
Coğrafyanın korunması hususunda ise, 
ekolojik yapının doğallığını korunması 
için aldığımız önlemler ve yerel halkla 

yapılacak işbirlikleri sayesinde Şavşat, 
uluslararası ve doğallığı bozulmamış 
bir cazibe merkezi olmanın keyfini 
yaşayacaktır. 
Şavşat’ın, uluslararası bir birlik olan 
“Cittaslow”un bir üyesi olmasını da, 
gerçekleşecek bu süreci güçlendirici 
bir unsur olarak görüyoruz. 

nProjenin Şavşat’ın tarihi veya coğrafi 
yapısına bir zararı var mıdır? 
İş modelimizin sürdürülebilirlik ve etki 
üzerine kurulmuş olması, Şavşat’ın 
tarihine, kültürüne ve coğrafi yapısına 
ne denli saygı duyduğumuzu 
gösteriyor. Tüm aktivitelerimiz, 
Şavşat’ın kendine has kırsal ve kültürel 
yapısını korumak üzere tasarlandı. Bu 
önemli husus, bisiklet liderlerimize 
yönelik geliştirdiğimiz eğitim 
içeriğimiz içerisinde de yer alıyor. 
Örneğin, konaklamalar veya turlar 
sırasında oluşan atıkların yönetimi, 

karbon ayak izini azaltmaya yönelik 
çalışmalar, meyve ve sebze satın 
alımlarının köylerden gerçekleştirilmesi 
gibi önemli detaylar bulunuyor. Tüm 
aktivitelerimiz sınırlı katılımcı sayısına 
sahip. Böylelikle, anlık olarak köy ve 
yaylaların kapasitelerini aşıp zarar 
verme boyutuna asla geçmiyoruz. 

Bölgeye yapacağımız tarım yatırımları 
ile de, bölge içerisinde yaratılacak 
ekosistemin kendine kendine yetmesi 
sağlanacak. Özellikle orman 
köylülerinin tarım faaliyetlerini 
destekleyerek, bölgedeki tüm turizm 
işletmelerinin satın alımlarını bu 
köylülerden yapmasını da 
sağlayacağız. 
 
nProje ile hedeflenen nedir? 
En özet şekilde; Şavşat’ı, başta bisiklet 
turizmi olmak üzere doğa ve spor 
temelli turizm aktivitelerinin yapıldığı 
uluslararası bir cazibe merkezi haline 
geldiği bir ekosistem yaratmayı 
hedefliyoruz. Bu ekosistem içerisinde 
yerel halkın da birer paydaş olarak yer 
almasını sağlayarak, bölgenin yalnızca 
ekonomik değil; sosyokültürel ve 
çevresel unsurların da dahil olduğu 
sürdürülebilir bir toplumsal kalkınma 
sürecini başlatmayı arzulamaktayız.  
 
nBölge bu projeye ne kadar hazır? 
(Hazırlık aşaması kapsamında hali 
hazırda yapılanlar) 
Şavşat her ne kadar turistik bir cazibesi 
olan bir yer olsa da, gerçek 
potansiyelini kullanabilen bir ilçe değil. 
Şavşat’ın birkaç günlük bir gezi yeri 
halinden kurtarılması gerekiyor.  
 
Yerli ve yabancı turistin her sezon artan 
talebinin yanında, bu talebin tatminine 
yönelik bir arzın var olmaması, aslında 
bölgenin bu projeye ne kadar hazır 
olduğunu da bize gösteriyor. Aksiyon 
planımızın hazırlık aşamalarını 
tamamladık.Bisiklet liderlerimize 
yönelik eğitim içeriğimiz hazır. Haziran 
gibi eğitimlerimizi de tamamlamak 
istiyoruz. Bisikletlerimiz de çok yakında 

merkezimizde olacak. 
Birkaç ay içerisinde, nihai rota ağımızı 
da tamamlayacağız. Bisiklet 
turlarımızın oyunlaştırılması ve 
deneyim odaklı tasarlanması gibi 
hazırlıkları yaptık. 
 
İkincil aktivitelerimizin detaylarını 
belirledik. Konaklama alanlarımızın 
son ihtiyaçlarını giderdik. Kısacası, 
birkaç ay içerisinde tüm hazırlıklarımız 
tamamlanmış olacak. Elbette, mevcut 
salgından dolayı turizm sektöründe 
ister istemez plan değişiklikleri 
olacaktır. Biz buna da hazırlıklıyız.  
 
nProjeye destek ne durumda? 
Discover Şavşat’ın yerelde yaşayan 
genç kadın ve erkeklerin bisiklet lideri 
olarak eğitime alınma ve istihdam 
edilme süreci Türkiye Ulusal Ajansı 
tarafından Erasmus+ dahilinde 
yürütülen Avrupa Dayanışma Programı 
ile destekleniyor. Yerelde yaşayan veya 
okuyan gençlerin yer aldığı bir 
dayanışma ağının kurulması ve bisiklet 
lideri olabilmelerini bu şekilde 
sağlıyoruz.  
 
Eğitim sonunda, Youthpass adını 
verdiğimiz sertifikayı almaya hak 
kazanan gençler ise bizimle beraber 
bisiklet turlarında misafirlere eşlik 
edecekler. Şavşat Kaymakamlığı’nın da 
oldukça büyük desteğini görüyoruz. 
 
Yerel halk ise bu konuda heyecanlı 
diyebilirim. Köy muhtarları ile olan 
iletişimimiz neticesinde, köylerin 
kalkınmasına yönelik bu girişimi çok 
güzel karşıladılar. 
 
Yerli markalarımızdan biri olan Bisan 
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ile bisikletler konusunda işbirliği 
yapıyoruz. Bisiklet turlarımız için 
MTX7800 ve All Mountain modellerini 
tercih ettik. Bölgede gerçekleştirmek 
istediğimiz ileriye dönük çalışmalarda 
da bizi desteklerini sundular. 
 
Formalarımız için ise Antalya merkezli 
Jordanred ile çalışıyoruz. Gerek 
rotaların çıkarılmasında gerek ise 
yereldeki hazırlıklarımızı tamamlama 
konusunda destekçilerimize teşekkürü 
bir borç biliriz. 
 
Maddi destek konusunda ise, biz 
aktivitelerimize mikro ölçekli bir 
operasyon ile başlamayı planladığımız 
için maddi bir destek almamayı tercih 
ettik. Tamamen özkaynaklarımız ile 
çalışmalarımıza başlayacağız. 
 
Markamızın kurumsal kimlik, sosyal 
medya, reklam filmleri ve buna benzer 
tüm görsel çalışmalarını yapan değerli 
dostlarım Çağlar Çalı ve Ali Arif 
Soydaş’a;  yerel operasyonlardan 
sorumlu olan değerli dostum Onur 
Örnek’e de teşekkürlerimi sunuyorum. 
 
nDiscover Şavşat projesi ile 
hedeflenen kitleyi öğrenebilir miyiz? 
Özellikle kırsal turizm alanında 
markalaşmış coğrafyaları incelediğimiz 
zaman, her birinin en az bir aktivite ile 
bağdaştırılmış olduğunu görüyoruz. 
 
Biz de, ulusal veya uluslarlarası 
örneklerden farklılaşmak için “bisiklet 
turizmi” odaklı bir markalaşmayı 
Discover Şavşat ile sağlamak istiyoruz.  
Markamız da global ölçekli bir turist 
kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Sosyal 
medya başta olmak üzere, pazarlama 

ve görsel içerik çalışmaları da bu 
amaca hizmet ediyor. Artık insanlar 
turizm tercihlerini kültürel karakteri ve 
bir kimliği olan yerlerden yana 
kullanıyorlar. Bu tercihi gösteren 
insanları doğrudan hedef kitlemiz 
olarak görüyoruz. 
 
Sıradışı deneyimler elde etmek isteyen, 
kültürel öğrenmeyi ve aktif katılımı 
önemseyen, yerelin günlük yaşantısına 
dahil olmak isteyen, yaratıcı ve sıradışı 
aktivitelere katılmayı arzulayan, kendini 
özel hissetmeyi seven, kendini turistten 
daha çok gezgin olarak tanımlayan, 
kalabalıklar yerine butik katılımları 
tercih eden bir hedef kitlenin katılımını 
öngörüyoruz. Etki boyutunda ise hedef 
kitle yerel halktan oluşuyor. Özellikle 
genç kadın ve erkeklere yönelik 
sosyoekonomik çalışmalarımız olacak. 
 
nProje, ekonomik olarak birçok alanı 
hareketlendirecektir. Bu konuyla ilgili 
görüşleriniz nedir? 
Etkisini en kısa sürede olumlu bir 
şekilde görebileceğimiz alan yereldeki 
ekonomik gelişmeler olacaktır. 
Discover Şavşat’ın nihai amaçlarından 
biri yerelin, ulusal ve uluslararası 
turistik bir cazibe merkezi haline 
getirilmesini sağlamak. Bu ancak 
bölgedeki arz kalitesinin Avrupa’daki 
örnekleri seviyesinde ve daha yukarıda 
olmasını gerektiriyor. Turist taleplerinin 
de bu arzı tatmin edebilecek düzeye 
gelmesiyle Şavşat bir cazibe merkezi 
olacaktır. İşte bu gerçekleştiğinde, 
Şavşat’ta sadece işletmemizin 
kazancında değil, tüm ilçede tüm yıla 
yayılmış bir ekonomik kazanç süreci 
başlamış olacaktır.  
Bahsettiğim bu ekonomik sürecin yer 

aldığı döngü, sadece tüketime yönelik 
değil, üretimi de içerisinde 
barındıracaktır. Bu konuda yerel 
yönetim ve yerel girişimcilerin alacağı 
aksiyonları da takip edeceğiz. Örneğin, 
turistlere sunmayı arzuladığımız 
hediyelik eşyaları yine yerelde yaşayan 
insanlar aracılığı ile üreteceğiz. 
İstihdam edilen insanların 
yeterliliklerinin de artırılması bu 
doğrultuda önem kazanacaktır. 
 
İlçe veya köylerde ev pansiyonculuğu 
artacaktır. Gençlerin kendileri veya 
grup olarak başlatacakları çeşitli 
girişimler de ekonomiyi 
canlandıracaktır. Ekonominin gelişmesi 
ile, ilçedeki istihdam sorununun 
çözülmesi mümkündür. Kentten kırsala 
göç hızlanacaktır. Kısacası, hem 
hazırlık hem de ilerleyen süreçte 

yaşanacak dönüşüm çalışmaları ile 
tüm ilçe, yaratıcı turizmin dolu dolu 
yaşandığı bir yer haline gelecektir.  
 
nYıllık olarak ekonomiye katkısı 
tahmini ne kadar olur? 
Discover Şavşat’ın ilk 3 yıllık planı 
tamamen mikro bir operasyon içeriyor. 
Planlı, ölçeklenebilir ve kontrol 
edilebilir bir büyüme istiyoruz. 
 
En kötü ve en iyi senaryolara da sahip 
olmamızın yanında, ortalama bir 
tahminde bulunursak, yılın 8 ayında 
gerçekleşecek aktivitelerimizden 
600.000 TL civarı bir cironun 
muhtemel olduğunu düşünüyoruz. 
Tüm yıla yayılmış ikincil aktivitelerimizi 
de koyarsak yaklaşık 1.000.000 TL gibi 
ciroların elde edilmesi mümkündür.  
Yapacağımız yatırımlar ile 
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sunduğumuz hizmetin kalitesinin ve 
bölgeye olan talebin de artmasıyla bu 
senaryolar daha da iyileşecektir. 
 
nBölge iklimi projeye ne kadar uygun? 
Normal şartlarda, Şavşat’ta yılın 8 ayı 
hiçbir problem olmaksızın turizm 
aktiviteleri yapılabilir. Aralık ve Mart 
aylarını da dahil edersek kışın da 
bisiklet turları yapmak mümkün 
olabilir. Elbette, tüm rotaların kullanımı 
mümkün olmaz.  
 
İkincil aktiviteler ile birleştirilmiş 
paketler yaratılabilir. 8 aylık normal 
aylar ise, doğa ve spor temelli 
aktiviteler yapabilmek adına inanılmaz 
bir imkan sunuyor. İlkbahar, yaz, 
sonbahar aylarının her biri kendine has 
güzellikleri olan aylar Şavşat için. 

Köyler, yaylalar, ormanlar, buzul 
göller, 3000 metre rakımlı dağlara 
kadar mükemmel doğal ve kültürel 
zenginliklerimiz mevcut. Şavşat, 

coğrafi yapısı ve sahip olduğu iklim ile 
dağ bisikleti için çok önemli bir yer. 

nDünyaca ünlü bisiklet rotaları var ve 
buralarda çok önemli yarışlar yapılıyor  
(Tour de France, Giro Italia gibi), 
ilerleyen zamanlarda bölgenin rotası 
bu yarışları bölgeye çekebilir mi? 
Bu tarz yarışların Şavşat bölgesinde 
yapılacağına kesinlikle inanıyorum. 
Hatta ilerleyen yıllarda Türkiye Bisiklet 
Federasyonu’nu da Şavşat’ı yarış 
takvimine ekleyecektir diye ümit 
ediyorum. Biz bisiklet rotalarımızı 
bölüm bölüm hazırladık. Her biri 
birbirine bağlanabilen özellikte, farklı 
zorluk ve uzunluklarda, yeri geldiğinde 
tehlikeli sayılabilecek yerlerden geçilen 
rotalar bunlar. 
 
Heyecanlandığımız planlarımızdan biri 
de, etaplı yarışlar düzenlemek. Swiss 
Epic, True Grit Epic veya Breck Epic 
gibi yarışları, ilerleyen yıllarda Şavşat’ta 
görebileceksiniz.b



µ Tanju TAŞÇILAR

Eğer takımyıldızları 20. yüzyılda 

isimlendirilseydi sanırım bisiklet 

ismini görürdük.

Carl Sagan
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Hedef dediğin ne? Soyut ve 
somut maddi ve manevi 
olana ulaşmak. Bilinçli 
Zihinle bir karar alır bir hedef 

belirleriz ve yapmamız gereken neyse 
yapar o hedefe ulaşırız değil mi? İşte 
bu noktada kişi belirlediği o hedefe 
giderken süreklilik ve istikrar ile devam 
etmez ise maalesef sonuç hüsran olur. 
Bu tamamen kişinin seçimi. Kararlılık 
ile ya devam ya da “nasılsa yapamam”, 
zaten başından belli olmayacak 
“Ne yapsamda boş” ve benzeri gibi 
birçok bahane ve kendimizi sabote 
ediciler buluruz. İşte o sabote edicileri 
susturup hedefe kilitlenmeyi seçmek 
ve ne olursa olsun o hedefin sonunda 
istediğimize ulaşmak da bizim 
seçimimiz.  

Peki seçim yaptık hedef belirledik. 
Örneğin: Bisiklet ile ulaşmamız 
gereken bir yer. Ne yaparız? “Kontrol 
tamamen bendedir ve pedalları var 
gücümle çevirir hedefe kilitlenir ve 
hedefe ulaşmak için yola devam 
ederim.” İşte bu noktada beden 
gücünün yanı sıra zihin gücünü 
de devreye sokmak gerekir. Yani 
zihnimizde de başka bir şey 
düşünmeden hedefe odaklanmak 
gerek.  
 
Beynimizde milyarlarca nöron var ve 
bu nöronlar arasında sinaptik bir bağ 
oluşur. Bu bağ sizin zihniniz hedefe 
odaklanırken tekrar edeceğiniz olumlu 
cümleler ile kurulabilir ve bilinç 
altını başarıya, hedefe ve birinciliğe 

kodlayarak hem bedenen yapılacak 
hem zihnen yapılacak eylemde 
mutlu son yaşamanızı sağlar. Bu 
bilinçaltı kodlama çalışmasını 21 
gün boyunca uyumadan evvel ve 
uyandığınız an yaparsanız bir gün 
bile atlamadan bilinçaltı o telkinleri 
gerçekleştirmek için tüm şartları sizin 
için hazırlayacaktır. Neden uyumadan 
ve uyandığımız an? Çünkü Alfa frekansı 
tam o anlarda yani Bilinçaltı kapılarının 
açık olduğu “uyumadan önceki 10 
dakika ve uyandığınız andaki 10 
dakika” anlardır.  
 
Bilim insanları bir deney yapmışlar. 
Kişiye bilinçli zihinleri ile bir görüntüye 
bakması söylenmiş ve o sırada 
beyninin fotoğrafı çekilmiş. Bu kez 
gözleri kapatılarak o görüntüyü 
zihninde canlandırması istenmiş. 
Beyninin fotoğrafını çekmişler. Beyin 
fotoğraflarını karşılaştırdıklarında bilim 
adamları gördükleri karşısında şaşkına 
dönmüş. Çünkü her iki fotoğrafta da 
beyinde aynı bölgede aynı aydınlanma 
olduğunu  görmüşler. Yani gerçek 
ile hayal beynimizde aynı. Bunu 
desteklemek için imajinasyon yani 
zihinde canlandırma tekniğini yapmak 
gerekiyor. Aynı zamanda hayal tablosu 
yapıp komplike bir çalışma çok daha 
başarılı bir sonuç veriyor.  
 
Bir örneğe dökecek olursak, bisiklet 
ile yapılacak bir yarışma var ve 
birinci olmak hedefim. Hergün 
mutlaka antrenmanlarımı yapıyorum 
kondisyonumu güçlendiriyorum 
ve beslenmeme dikkat ediyorum. 
Bununla birlikte gece uyumadan evvel 
ve sabah uyandığımda bilinç altı telkin 
çalışması yapıyorum. 

Ben bu yarışmayı kolaylıkla 
kazanıyorum 
Ben birinci oluyorum 
Ben Çok hızlı bisiklet kullanıyorum 
Ben birinci olmayı hakediyorum 
Ben birinci olmaya layığım 
Ben başarılı olmayı seçiyorum 
Ben Çok şanslıyım 
Ben çok başarılıyım 
 
Bu olumlamaları 21 gün boyunca 
tekrar etmek gerekiyor. Zihninde 
bisiklete binmiş ve pedalları hızla ama 
kolayca çevirerek keyifli bir şekilde 
bisiklet kullanırken kendini hayal 
etmek ve mutlaka birinci olduğunda o 
an duyulacak his durumunda kendini 
hissetmek çok önemli. Unutma ne 
hissedersen onu yaşarsın. Bununla 
birlikte hayal tablonu hazırla. 
İnternetten bisiklet süren ve bitiş 
çizgisinde ellerini havaya kaldırıp 
birinci olmuş bir kişinin resmini 
yapıştır. Suratına kendi resmini yapıştır 
ve üzerine ismini ve soyadını yaz. 

Teşekkkür ederim yaz ve şükürler 
olsun yaz. Her gece uyumadan evvel 
olumlama telkinini kulaklıkla dinlerken 
bu resme bakarak uyu ve uyandığında 
yine bu resme bak ve hayal et. Sanki 
olmuş gibi hisset. Kalp yaratım 
gücünün en yüksek noktasıdır. Yarışa 
kadar bu çalışmayı yapın. İnanarak 
hissederek yapacağın her şey senin 
olacak.  
 
Zihin ve beden bir bütün olarak çalışır 
ve sen nasıl düşünürsen ne söylersen 
ne hissedersen ne hayal edersen 
evrendeki milyarlarca olasılık arasından 
gerçekliliğini yaratırsın. 
Hadi dene! b

HEDEFİNE 
ODAKLANMAK
YAŞAM Nazlı BAÇ Kişisel Gelişim Uzmanı2
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Bu sene 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 
tarihi bir döneme denk 
geldi. Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk bundan tam 100 yıl 
önce TBMM’nin kuruluşu ile milli 
egemenliğimizi ilan etmiş ve bugünü 
tüm dünya çocuklarına armağan 
etmişti. Tam 100 yıldır aynı coşku ile 
kutlanmakta olan bu önemli bayram, 
covid-19 savaşı sürecinde en kritik 
zaman dönemine denk geldi. Üstelik 
o gün 31 ilde sokağa çıkma yasağı 
vardı, kutlamalar salgın sebebi ile 
yasaklanmıştı. Peki, ne oldu? Hiç 
görülmemiş bir coşku ile bayram, tüm 
Türkiye’de ayrı ama aynı vücut olarak 
kutlandı. Her evin balkonu, camlar, 
duvarlar al bayraklar ve balonlarla 
donatıldı, Atatürk fotoğrafları asıldı. 
Her çocuk kırmızı-beyaz giyindi ve 
istiklal marşını ve Ata’ya armağan 
ettiği şiirlerini okudu. Bu görüntüler 
binlerce kez izlendi, gurur dalgası tüm 
Türkiye’yi sardı.  
 
Akşam olduğunda herkes saat 
21:00’i bekliyordu, çünkü kutlamalar 

balkonlarda devam edecekti. Tam da 
hayal edildiği gibi oldu. O an İzmir’in 
her yerinde polisler sirenlerini çalarak 
sokaklarda kortej yaptı, balkonlardan 
herkes istiklal marşını okudu, 10.Yıl 
Marşı söylendi.  
 
Bu sene belki hep birlikte kutlayamadık 
ama her ne olursa olsun değerlerimizi 
kaybetmeyeceğimizi, zor koşullarda 
dahi olsak bayramlarımızı 
sonsuza kadar artan bir coşku ile 
kutlayacağımızı gördük. O akşam 
Mustafa Kemal’in çocukları olmaktan 
bir kez daha gurur duyduk. 
 
Bir aydan fazla süredir evlerimizden 
devam ettiğimiz günlerimize, 
bambaşka heyecan dolu bir imza atan 
bayram coşkusu bize unutulmaz bir 
gün yaşattı. 

Diliyoruz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı her yıl 
yaptığımız gibi, gökyüzünün altında, 
bisikletlerimizin üstünde, binlerle 
birlikte pedallayarak kutlar, körfezi 
yeniden kıpkırmızıya boyarız. b

EVDEN 23 NİSAN COŞKUSU

7

Züleyha DİKBAŞ2YAŞAM
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BULMACA Ediz AY2

 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

Geçen ayki bulmacanın cevabı: 
“Bisiklet selesi üzerinde geçen hiçbir saat 
israf edilmiş olmaz.” Winston Churchill.

Ocak 2020 sayımızda bu söz yer almakta.
Çözümü ise; “Ege Perla’da kahvesini 
yudumlamak” ifadesi Parlee kelimesini 
çağrıştırdığı için, o inceleme yazısı iyi 
irdelemeniz gerekiyordu. Aynı şekilde 

Boney M dinlemek, onun şarkılarından 
biri olan Daddy Cool’u düşündüğünüzde, 
Chef Daddy yazısını, tandem bisiklete 
binmek istemesi, Eşpedal Derneği yazısını, 
Çeşme’deki Granfondo hedefi de Argeus’un 
yazısını işaret ediyordu.  Kazanan, doğru 
cevabı gönderenler arasında canlı yayında 
yapılacak çekiliş ile belli olacak. Bunun için 
sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın!

Bisiklet selesi üzerinde 

geçen hiçbir saat israf edilmiş olmaz.

Winston Churchill

PANDEMİ 
GÜNDEMİNDE 

BİSİKLETLİ GEZGİN PINAR 

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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