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Türkiye’nin ilk ücretsiz dijital bisiklet dergisi mottosuyla 2019 
yılında başladığımız serüvende, birbirinden güzel sayıları, siz 
değerli okuyucularla buluşturduk. 

Bir yılda neler yapmışız, okuyucularla nasıl bir etkileşim 
olmuş, kısaca bunları sizlerle paylaşmaktan mutluluk 
duyarız. Ürettiğimiz 11 sayımızı, 1 yılın sonunda 5.774 kişiye 
erişim sağlarken, sosyal medyalarla birlikte, 15.380 sayfa 
görüntüleme aldık. Görüntüleme sayısının yüzdesel dağılımı 
ise %55’nin İzmir, %16’nın İstanbul %4’ü ise Ankara oldu. 
%2 Chicago olması ise dikkatlerden kaçmadı. Gelişen 
dünyada mobil kullanımının artmasını bizlere yansıyan 
analizlerle de teyit etmiş olduk. Dergimizi görüntüleyenlerin 
%50’si Android, %24’ü IOS, %21’i ise Windows kullanıcısı 
oldu. 

2020 yılının ilk sayısıyla birlikte dergimizde ufak tasarımsal 
değişikliklerin yanı sıra, dergimize ulaştığınız bikepedia.
com.tr internet sitesinde radikal değişiklikler yaptık. Her ay 
yayınlamış olduğumuz dergimizdeki içerikleri, bir sonraki ay, 
kolay erişim sağlanabilmesi için internet sitemizin yapısını 
değiştirdik. Bununla birlikte 2020 yılında dergimize, Milli 
Kütüphane, Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Mimar 
Sinan Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Esenler 
Belediyesi Kütüphaneleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ş@
to Kütüphanesi ve Terakki vakfı okullarının da yer aldığı 
sayisalkitap.com adresi veritabınında da Bike Pedia dergisine 
ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda 2020 yılında Turkcell’in 
dergilik ve Türk Telekom’un E-Dergi uygulamasında yer 
alacağız. Çok yakında da mobil uygulamasıyla Bike Pedia 
size çok daha yakın olacak.

Türkiye’nin ilk ücretsiz dijital bisiklet dergisi Bike Pedia, 2020 
yılında sizin derginiz olmaya, çok daha görünür olmaya ve 
sizi yansıtmaya devam edecek. Haydi şimdi yeni yılın ilk 
sayısını okuyalım. Dikkatli okuyun, çünkü dergi içerisinde yer 
alan bulmacanın doğru cevabını bizlere gönderirseniz Bisan 
marka bisikletin sahibi siz olabilirsiniz.  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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http://www.bikepedia.com.tr
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2020 YARIŞ SEZONU BAŞLIYOR

2020 yarış sezonu yaklaşırken World Tour takımlarının 
yeni sezona hazırlıkları, sürücülerin bireysel, takımların 

hedef yarışları, yeni sezonda kullanacakları bisikletler 
ve yenilikleri neler oldu inceleyelim.
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TEAM INEOS

2010 yılında Team SKY adıyla 
kurulan, geçtiğimiz yıl İngiliz Ineos 
kimya firmasına satılan takım tarzını 
değiştirmeyerek yeni sezonda genellikle 
büyük turları hedefleyecek. Takımda 
hali hazırda, C.Froome, E.Bernal ve 
G.Thomas gibi  TDF kazanmış liderler 
olmasına rağmen son Giro şampiyonu 
Richard Carapaz’ı da kadrosuna 
katarak daha da güçlendi. Lideri bu 
kadar fazla olan takımda yönetimdeki 
Nicolas Portal’a çok daha büyük bir 
iş düşecek. Takıma yeni katılan başka 
önemli isim Dünya Zamana Karşı 
Şampiyonu Rohan Dennis. Güçlü 
rulörün etapların düz kısımlarında ve de 
özellikle çapraz rüzgârların oluşturduğu 
taktik savaşlarında takıma bir güç 
katacağı kesin. Güçlü domestikleri 
Wout Poels ve David De La Cruz’u 
kaybetmelerine karşın, lider vasıflı 
olsa da E.Bernal ve G.Thomas’ın çok 
iyi baş domestik görevini yapabiliyor 
olması ve genç yetenek Pavel Sivakov 
ile birlikte gidenlerin yerini rahatça 
doldurabileceklerdir. Süper Domestik 
M.Kwiatkowski’den bahsetmemize gerek 
yok sanırım. 

2016 yılına kadar çok iyi bir klasikçi olan 

Kwiato, Team Sky’a katılımıyla süper 
bir dağ domestiğine dönüşüp takım 
liderlerinin, ki en başta C.Froome’un, 
adeta sağ kolu oldu ve olmaya yeni 
sezonda da devam edecek. 2020 yılının 
C.Froome açısından başka önemli 
tarafı ise TDF’ı beşinci kez kazanıp 5’ler 
kulübüne katılmak. Geçen sene talihsiz 
bir şekilde kaza geçirip bu hedefini 
erteleyen yıldız sürücü yaşı itibarıyla belki 
de son hakkını bu sezon kullanacak. 
Bir ay önce Tour de France 2020 etap 
tanıtımında yürümekte zorlandığı 
gözlenen ünlü sürücünün mevcut 
formuyla bu zorlu turu kazanması çok 
büyük bir başarı olacak. 

Yeni sezonda giyecekleri mayolar gene 
kırmızıdan siyaha geçişli olan Ineos 
renklerinden oluşuyor. Takımda sadece 
bireysel zamana karşı etapları ve ITT 
Dünya şampiyonu Rohan Dennis beyaz 
üzerine gökkuşağı renklerini taşıyacak.
Team Ineos 2020 yılında da Pinarello 
kadrolarına emanet olacak. Grup set ve 
Jant setleri yine Shimano. Tamamlayıcı 
kitler de yinea MOST tarafından 
karşılanacak. Ancak geçen sezondan bu 
yana konuşulan Shimano jant setinden 
vaz geçip, 400 gr daha hafif olan Alman 
Meilenstein Obermayer jant setlerine 
geçmek isteyebilirler. Buradaki engel 
elde edilecek bileşimin UCI’ın belirlediği 
6,8 kg toplam bisiklet ağırlığın altında 
kalması. Bunu Pinarello Dogma F12’nin 
kadrosunu ağırlaştırarak çözeceği bilgisi 
konuşulmakta. 

Takımın 2020 yılı hedeflerini kestirmek 
çok zor değil. En büyük hedefler tabi 
ki 3 büyük tur: Tour de France, Giro 
d’Italia ve La Vuelta. Dört  lideri olan bu 
takımda bu üç büyük tur arasında seçim 

yapmak takımın en zor işi. Her ne kadar 
klasikçi özelliklerini biraz kaybetmiş olsa 
da Süper Domestik M.Kwiatkowski’nin 
bireysel olarak hedefleri Santos Tour 
Down Under, Strade Bianche, Tirreno-
Adriatico, Milano-Sanremo,  Amstel 
Gold Race, La Flèche Wallonne, Liège-
Bastogne-Liège gibi  klasikler olacaktır.

BORA HANSGROHE

Takımın sponsoru Hansgrohe ile 
sözleşme 2 yıl daha uzadı. Genellikle 
klasikçiler ve sprinterlerden oluşan 
takımdan Tour Of Turkey’in kralı Sam 
Bennett ve sprint treninin önemli parçası 
Davide Formolo’nun ayrılmaları dışında 
önemli bir transfer olmadı. 
Sam Bennett’in ayrılması ile sprinter 
kadrosu zayıf gibi görünse de Alman 
takımının, Alman vatandaşı genç ve 
yetenekli saf sprinteri Pascal Ackerman’a 
iyice yer açılmış oldu. 
Takım yeni sezonda giyilecek mayolarda 
pek fazla bir değişikliğe gitmeyerek 
alışılan yeşil siyah mayolarla yola devam 

edecek. Takımın yeni sezon bisikletleri 
yine Specialized kadrosu, Shimano grup 
seti, ve Roval jant setinden oluşuyor. 
Tamamlayıcı kiti ise yine Specialized PRO 
karşılıyor.

Yeni sezon hedeflerine gelirsek; tabi ki 
gene bireysel hedeflerden oluşmakta. 
Her yıl Mayıs ayında yapılan Kaliforniya 
Turu’na katılan Peter Sagan, 2020 yılında 
turun yapılmayacağının açıklanması 
üzerine yol bisikleti kariyerinde ilk defa 
bu yıl Giro d’Italia’da yarışacak. 2020’de 
Sagan’ı Giro’da siklamen mayo, TdF’da 
yeşil mayo hedefleriyle izleyeceğiz. 
Geçtiğimiz sezonu çok formsuz 
geçiren Sagan’ın yeni sezondaki diğer 
hedefleri ise asıl uzmanlık alanları olan 
bahar klasikleri. Katılacağı tek günlük 
yarışlar saymakla bitmez: Omloop 
Het Nieuwsblad Elite, Strade Bianche, 
Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, E3 
BinckBank Classic, Gent-Wevelgem in 
Flanders, Dwars door Vlaanderen - A 
travers la Flandre, Ronde van Vlaanderen  
ve tabii ki Paris-Roubaix. 
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TEAM JUBO-VISMA

Son iki yıldır klasikçi takımdan, her ne 
kadar sürücülerini bahar klasiklerine 
serpiştirse de, büyük tur takımına evirilen 
takımın yeni bir lideri daha oldu. Tom 
Dumoulin’in katılması ile çok güçlenen 
takım geçtiğimiz günlerde açıkladığı 
Tour de France 2019 kadrosu ile adeta 
dosta düşmana korku saldı. Zira kadroya 
ne kadar lider varsa koydular. Dumoulin, 
Rogliç ve Kruijswijk gibi liderlere, Laurens 
De Plus, Sepp Kuss ve Robert Gesink 
gibi çok güçlü dağ domestikleri eşlik 
edecek. Takımı düz yolda da Wout van 
Aert (Sakatlık yüzünden şüpheli) ve  Tony 
Martin taşıyacak. Eğer lider seçiminde 
iyi organize olabilirse 2020 Tour de 
France şampiyonu bu defa Jumbo Visma 
takımından çıkabilir.

Neredeyse geçen senenin aynısı 
formalarının tanıtımını yine gövde 
gösterisi yaparak Tom Dumoulin, 
Wout Van Aert, Primoz Rogliç, Dylan 
Groenewegen, Steven Kruijswijk gibi çok 
güçlü isimlerle yaptılar.

Jumbo Visma’nın yıldızları gene Shimano 

Grup set, Shimano jant seti eklenmiş 
Bianchi’yi ve FSA, Vision ve Fizik 
tamamlayıcı kitini kullanacaklar.
Takım olarak en büyük hedefin Fransa 
Bisiklet Turu’nu kazanmak olduğunu 
belirtmiştik. Bireysel olarak ise, tabi 
ki aynı zamanda iyi bir klasikçi olan 
T.Dumoulin’in hedefleri arasında Tirreno-
Adriatico, Milano-Sanremo, Itzulia 
Basque Country, Amstel Gold Race, 
Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, 
Critérium du Dauphiné  yarışları var. 
Takımın bu yıl en büyük hedefinin 
P.Rogliç’e  Tour de France 
şampiyonluğunu kazandırmak olduğunu 
düşünebiliriz. O nedenle Rogliç’i diğer 
büyük turlarda ve zorlayıcı bahar 
klasiklerinde pek görmeyebiliriz.

BAHRAIN MCLAREN

Kurulduğu 2017 yılından beri 
takıma sponsorluk yapan Merida’nın 
çekilmesinden sonra harekete geçen, 
daha çok motor sporları ile ilgili olan  
McLaren firması 2020 sezonundan 
itibaren takımın yeni sponsoru oldu. 
Sponsorluk anlaşması yanında 
takım kadrosunda da çok büyük 
değişiklikler oldu. Vincenzo Nibali’nin 
2019 ortalarında Trek Segafredo ile 
anlaşmasının yanında takım ile bir 
türlü yıldızı barışmayan R.Dennis ile 
yollar ayrıldı. Buna karşı Mikel Landa’yı 
kadrosuna katan takım, W.Poel’s, Pello 
Bilbao ve Dylen Teuns gibi güçlü 
domestikleri Landa’nın yanına koyarak 
güçlü bir tırmanış kadrosuna sahip 
oldu. Landa uzun bir aradan sonra bir 
takımda tek başına lider olup “Free 
Landa” sloganı tam anlamıyla gerçek 
olmuş oldu. Diğer tarafta bisiklet tarihinin 
gelmiş geçmiş en iyi saf sprinteri olan ve 
kariyerinde tam 48 büyük tur etap zaferi 
olan Mark Cavendish’i de kadrosuna kattı. 

Peşini bırakmayan hastalığı yüzünden 
bir türlü form tutamayan Cavendish, 
London6Days 2019 yarışlarında eski 
formuna yakın olduğunu gösterdi. Sonny 
Colbrelli, García Cortina, P.Bauhaus 

ve Rod Ellingworth gibi güçlü sprint 
trenine en iyi cevabı verecek isim Mark 
Cavendish olacaktır.

Takım yeniliklerine yepyeni renklerden 
oluşan mayolarını da kattı. Tabi ki 
McLaren’ın sponsorluğu ile canlı turuncu 
tonlarından oluşan yeni mayoları çok 
beğenildi. Ancak CCC takımının yıllarca 
giydiği mayolara çok benzediğinden 
pelotonda bir süre iki takımı karıştıracağız 
gibi görünüyor. Merida her ne kadar 
takım ile sponsorluk bağlarını koparsa 
da kadro desteğini devam ettirecek. 
Grupset olarak Shimano ile yola devam 
eden takımın yeni jant seti Vision olacak. 
Tamamlayıcı kitler ise Prologo, FSA ve 
Vision.

Takımın bu sezon en büyük hedefi 
Landa’ya Tour de France şampiyonluğu 
kazandırmak olacaktır. 2019 sezonun 
Movistar ile yaşadığı olumsuzluklar ve 
şansızlıklar sonucu azalan formunu nisan 
ayındaki bahar klasiklerinde toparlamaya 
çalışacak Landa’nın katılacağı bazı 
yarışlar şunlar: Vuelta a Andalucia Ruta 
Ciclista, Itzulia Basque Country, Amstel 
Gold Race, Flèche Wallonne, Liège-
Bastogne-Liège, Critérium du Dauphiné. 
Takımın diğer lideri Mark Cavendish’in 
ise açtığı yeni sayfa ile önce Giro 
d’Itaila ve Tour de France sprint etabı 
galibiyetlerinden sonraki hedefi Tokyo. 
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AG2R LA MONDIALE

Hedeflerinden çok uzak ve 
başarısızlıklarla dolu 2019 sezonunu 
geride bırakan takım neredeyse hiç 
transfer yapmadı. World Tour takımlarının 
en eskilerinden olan takım genel olarak 
kadrosunu korudu. Yıllardır kendisinden 
başarı beklenen takım lideri Romain 
Bardet’nin umutlarını Tourmalet 
tırmanışında bıraktığı Tour de France 
2019 bitince “Bir yerde hata yapıyorum. 
Beslenmemden antrenman programıma 
kadar her şeyi gözden geçireceğim” 
açıklamasından sonra 2020’ye nasıl 
hazırlandığını merak ediyoruz.

Hiçbir değişiklik yapmayan takım yeni 
sezon formasını yıllardır değiştirmediği 
gibi gene değiştirmedi. Takım yine ismini 
aldığı Fransız sigorta firması Ag2r La 
Mondiale’in renkleri olan açık mavi ve 
kahverengi mayoları ile yarışacak.

Takım bisiklet konusunda da değişiklik 
yapmadı. Yine Eddy Merckx bisikletlerine 
Shimano/Rotor grupset, Mavic Jant seti 
ve Deda Elementi tamamlayıcı kitleri 
eşlik edecek. 

Sürücüsünden sponsoruna ve bisikletine 
kadar neredeyse saf Fransız olan 
takımın en büyük hedefi, Tour de France 
diye beklenirken Romain Bardet’nin 
katılmayacağını açıklaması şok etkisi 
yarattı. Bunun sebebinin Tokyo 2020 
sebebiyle sıkışık programın oluşması 
olarak açıklansa da, Bardet Tour de 
France 2019 sonu yaptığı açıklamanın 
programını 1 yıla yaydığının göstergesi 
olarak değerlendirilebilir. Bardet ve 
takım 2020 yılında Giro ve La Vuelta’da 
yarışacak. Bunların dışında Mart ve Nisan 
aylarındaki her sene katıldığı Strade 
Bianche, Tirreno-Adriatico, Tour of the 
Alps, Liège-Bastogne-Liège yarışlarını da 
es geçmeyecek.

ASTANA PRO TEAM

World Tour seviyesinde onbeşinci yılını 
tamamlayan Kazakistan takımı yeni 
sezona kadrosunu koruyarak giriyor. 
Takımın liderlerinden  Jakob Fuglsang 
2019 sezon hazırlığında yaptığı diyet 
programıyla başarılı bir sezon geçirmişti. 
Yeni sezona da bu formunu katlayarak 
girmesi bekleniyor.  Takımın ana hedefi 
2019 yılında olduğu 3 büyük tur olacak. 
Fuglsang bu defa Giro’yu hedefliyor. 
M.Angel Lopez ise  Tour de France’da 
kariyerinde ilk defa takım lideri olarak 

yarışacak. Ayrıca “Superman”in baş 
domestiği de güçlü tırmanışçı Fuglsang 
olacak.Takımın formalarında neredeyse 
hiçbir değişiklik olmadı. Sadece göğüs 
gölgesinde yeni sponsoru Premier 
Tech’in reklamı olacak.

Şüphesiz ki en büyük değişiklik 2019 
itibarı ile Argon 18 ile sözleşmesi sona 
eren ekibin Wilier ile süresi açıklanmayan 
bir sözleşme yapması. 

Grup set ve Jant seti tedarikçileri 
değişmeyerek Shimano ve Corima 
olacak. Tamamlayıcı kitler Wilier, Prologo, 
Seramic Speed firmalarından gelecek.

Jakob Fuglsang 2019 bahar 
klasiklerinden özellikle Flèche Wallonne 
ve Strade Bianche yarışlarında çok 
başarılı bir sezon geçiren Julian 
Alaphilippe’in gölgesinde kalmıştı. 
Fuglsang bu sezondaki en büyük hedefi 
klasiklerde başarılı olmak. 

Fuglsang’ın 2020 için hazırlandığı 
yarışlardan bazıları Strade Bianche, 
Tirreno-Adriatico, Amstel Gold Race, La 
Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège 
olacak. b
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Bu sayımızda aslında çogu 
kişinin yakından tanıdığı spor 
ve organizasyon insanı Alper 
Şensan ve onun geçtiğimiz 

yıl katılmış olduğu Velothon Berlin yarışı 
izlenimlerini kendi ağzından sizlere 
aktaralım istedik. Ama önce Velothon 
Berlin ve Alper Şensan hakkında biraz 
bilgi verelim.

Velothon Berlin Nedir?
Veloton Berlin, Almanya’nın başkenti 
Berlin’de koşulan Velothon Berlin, 
Avrupa’nın en büyük ikinci yarışı. 
UCI Avrupa Tur yarışları arasında 1.1 
kategorisinde yer alan yarış, her yıl 
mayıs ayında gerçekleştiriliyor. Berlin 
caddelerinden geçen yarışa, her yıl 
yaklaşık 13 binden fazla katılımcı ve 
250 binden fazla seyirci ilgi gösteriyor. 
Başlangıç, orta ve ileri seviyedeki her 

yaştan bisikletliye hitap eden yarış 
Velothon Berlin, Avrupa’da oldukça 
popüler bir organizasyon.

Alper Şensan Kimdir?
Alper Şensan aslında içimizden biri 
ve tam anlamıyla bir sporcu yürek. 
Yurt içi ve yurt dışında katıldığı çeşitli 
Gran Fondo, Ironman 70.3 ve triatlon 
yarışlarının yanı sıra bize göre en 
büyük başarıları arasında 2016 yılında 
16km’lik Cebelitarık Boğazı 4 saat 55 
dakikayla geçişi ile 2018 sezon sonunda 
Oceanman Dubai Dünya Şampiyonasına 
katılmaya hak kazanmış olan ilk Türk 
sporcu olması onun en beğendiğimiz 
sportif başarıları arasında yer alıyor. 

Tüm bu sportif başarılarının yan sıra onun 
farklı bir kimliği olan organizasyonel 
yanından da bahsedeyim.

Şensan, geçtiğimiz yıl oldukça 
büyük ve önemli bir küresel bir 
açıksu yüzme maratonu serisi olan 
Oceanman yarış organizasyonunu 
ülkemize ve sporseverlere kazandırdı. 
Geçtiğimiz Mayıs ayında Alanya’da 
ilki gerçekleştirilen yarışa 23 ülkeden 
627 sporcu katıldı. Bu yıl ikincisi yine 
Alanya’da 9-10 Mayıs tarihlerinde 
gerçekleşecek. Üstelik Şensan’ın bu yılki 
projeleri sadece Oceanman’le sınırlı 
kalmıyor. 

Kendisi ile yaptığımız görüşmede 12-
13 Eylül 2020 tarihlerinde Çeşme’de 
gerçekleşecek küresel triatlon yarış 
serisi olan Ocean Lava’nın da müjdesini 
buradan verebileceğimizi söyledi. 
Önümüzdeki günlerde resmi duyurusu 
yapılacak olan yarışın kayıtları da 
beraberinde açılacak. Ocean Lava yarışı, 
orta mesafe (halk arasında half ironman 
veya 70.3 diye bilinir) ve sprint mesafe 
yarışları şeklinde iki ayrı mesafeyi triatlon 
severlerin tercihine sunacak. Ana branşı 
triatlon olmayan ve tam mesafe koşmak 
istemeyen farklı branş sporcuları için 
takım yarışları da gerçekleştirilecek. 

Eğer Çeşme otobanında bisiklet keyfi 
yaşamak isteyenlerdenseniz aman bu 
fırsatı kaçırmayın deriz. Bu kadar ön 
bilgiden sonra artık Alper Şensan’ın 
Velothon Berlin gözlem ve izlenimlerine 
geçebiliriz. 

Velothon Berlin
Daha önceleri hakkında harika 
şeyler duyduğum Velothon Berlin 
Granfondo’suna 2018 yılının Mayıs 
ayında katılmıştım. Bilinmeyen bir 
nedenle, 2019 yılında maalesef tekrarı 
olmadı. 2020 sezonunda tekrar organize 

edilmesi halinde gitme imkanı olanların 
asla kaçırmaması tavsiyesi ile işte size 
Velothon Berlin Granfondo kapsamlı 
TBT’si.

Pazar günkü yarış için perşembe öğle 
saatlerinde Berlin’e indim. İlk kez bisiklet 
çantası ile seyahat edeceğim için olay 
gözümde büyüyordu açıkçası. Berlin 
Havalimanı’na inince çok kolay şekilde 
çantama ulaşarak terminal önündeki 
taksi durağından hiç bekleme yapmadan 
kalacağım adrese doğru yola çıktım. 
Airbnb’den kendime güzel dekore 
edildiği belli olan bir dairenin bir odasını 
kiralamıştım. Ev sahibi çok tatlı bir İtalyan 
kızdı. Ev gerçekten harika idi. 

Çok modern şekilde dekore edilmiş, 
çok kaliteli mobilyalar ile döşenmişti. 
Kalacağım oda oldukça ferah ve çok 
rahat çift kişilik bir yatak vardı. Evin her 
mekanı oldukça geniş ve aydınlıktı. Ev, 
park manzaralı olduğu için balkonunda 
oturup, sabahları kahve içmek pek 
keyifliydi. Geldiğim günün aksamı ev 
sahibi tatil için Frankfurt’a gidince 4 gün 

VELOTHON 
BERLIN 
MACERASI

Alpay AKHUN2YAŞAM

7



16  •  bikepedia  •  OCAK ‘20 17OCAK ‘20  • bikepedia •  

boyunca koca ev bana kaldı. Hemen 
yakındaki marketten kahvaltılık ve 
atıştırmalık alışverişini yapıp buzdolabına 
yerleştirdikten sonra, bisikletimi çantadan 
çıkarıp tekrar kurdum.

Ertesi sabah yarış kitini almak için 
erkenden start noktasındaki dağıtım 
noktasına gittim. Büyük bir çadır 
içinde ondan fazla bankodan hiç sıra 
beklemeden kitimi aldım. Her gelene 
gülen yüzle, sıcak bir hoş geldiniz diyen 
görevliler daha ilk saniyeden kendinizi iyi 
hissetmenizi sağlıyorlardı. Organizasyon 
tarafından iki hafta önce mail olarak 
gönderilen barkodu, görevlilerden 
biri okuyucudan geçirip, binlerce zarf 
arasından hemen bana ait olanı hızla 
çıkardı. Zarfı açarak içindekileri tanıttı. 
Bisikletime ve formama hangisini nasıl 
takacağımı detaylı şekilde izah etti. 
Ayrıca, yarış tanıtım broşürü vererek, 
önemli noktaları izah etti. Harita 
üzerinde start noktalarını, çanta bırakma 
yerlerini, finişte kullanabileceğim duşları, 
masaj yerlerini, beslenme noktalarını 
göstererek, start sabahı dikkat etmem 
gereken hususları açıkladı.

Yandaki destek masasındaki güler 
yüzlü kızlar tüm sorularınıza cevap 

veriyorlar, dilerseniz yarıştaki parkur 
kategorinizi bile değiştirebiliyorlardı. 60, 
100 ve 165K’lik 3 parkur vardı. 165K’ya 
kayıt yaptırmış olmama rağmen bir an 
içimden 100’e indirmek geçmedi değil. 
Ama buraya kadar gelmişken 165K 
binmek lazım diyerek tekrar kendimi 
motive ettim.
Kayıt çadırının içinde aynı zamanda 
hatıra ürün satış alanı vardı. Bir şapka 
ve bir tişört aldım. Ürünler son derece 
kaliteli idi. Denemek için soyunma kabini 
unutulmamıştı. Çadırın yanında ana 
sponsorlarından olan Almanya’nın en 
büyük bisiklet mağazası Stadler’in ürün 
satış çadırı ve Erdinger’in alkolsüz bira 
satan tırları vardı. Sabah erken olmasına 
rağmen bira satışı tam gaz başlamıştı.

Öğleden sonra bisikletim ile şehirde biraz 
dolaşmaya ve start noktasını görmeye 
gittim. Berlin inanılmaz bir bisiklet şehri. 
Trafik tamamen bisikletlilere göre dizayn 
edilmiş desek abartı olmaz. Hemen her 
yolda ve kaldırımda bisiklet için ayrılmış 
alanlar mevcut. Araba kullanıcıları 
inanılmaz şekilde bisikletlilere dikkatli 
ve saygılı. Ayni şekilde bisikletliler de 
araçlara. Bisikletliler, 
arabalar ile 
birlikte kırmızı 
ışıkta durup 
bekliyorlar. 
Hatta 
bisikletliler 
için daha 
alçak 
seviyede 
ayrı trafik 
ışıkları var. 
Yeşil, önce 
bisikletliye 
yanıyor, 

1-2 sn sonra araçlara yanıyor. Böylece 
bisikletlilere hareket etmeleri için bir 
zaman tanınmış oluyor. Şehir zaten 
devasa bir park seklinde. Her yer 
yemyeşil ve cıvıl cıvıl kuş sesleri her yeri 
sarmış. Şehir içindeki parklar ise içinde 
bisiklet yolları olan balta girmemiş orman 
gibi. Bisiklete binmenin keyfini doya doya 
yaşıyor insan.

Cumartesi günü kahvaltı sonrası 
bisikletime atlayıp kayıt yapılan yere 
gittim. Esas geniş expo alanı bugün 
kurulmuştu. 40’tan fazla firmanın standı 
ve ürün satışı vardı. Neredeyse bir bisiklet 
fuarı gibiydi. 3-5 parça bir şeyler aldıktan 
ve Alman’lara uyarak öğleden önce 
alkolsüz 2 bira götürdükten sonra expo 
alanından ayrılıp ormanı andıran şehir 
parklarının içinde bisikletle gezdim. 

Pazar sabahı güneşli harika bir sabaha 
uyanmıştım. Kahvaltımı yaparak, 
bisikletim ile evden ayrılıp start alanına 
doğru sürdüm. Yarışa katılan sporcu 
sayısının 6500 kişi olduğunu ve 60 - 100 
- 165km’lik 3 farklı parkur da olduğunu 
düşünerek oldukça karışık bir start 
olacağını tahmin ediyordum. İnternetten 
kayıt olurken katılacağım parkurda 
yapabileceğim ortalama minimum hızı 
beyan etmiştim. 165km’lik parkur için 
32-42km/h arası ortalama hız seçilmesi 
gerekiyordu. 

Ortalama 32km/h altında performans 
çıkarabilecek bisikletlilerin 165K 
parkurunda yarışmalarının önüne 
geçilmiş oluyordu. Nasıl bir kaos olacak 
acaba derken, gördüm ki, start öncesinde 
parkur mesafesine bakılmaksızın 
ortalama hız üzerinden gruplaşma 
yapılmıştı.

Start uzunluğu yaklaşık 1km vardı. 
6500 bisikletli ancak sığıyordu doğal 
olarak. Benim grubum C idi (34km/h). 
Haritada C’nin yerine evden çıkmadan 
önce baktığım için doğrudan o noktaya 
doğru sürdüm. Start noktası bariyerlerle 
tamamen izole edilmişti. Her bir grubun 
olduğu yerde start parkuruna giriş kapısı 
vardı. Görevliler göz ucuyla çiplere 
bakarak, yarış numaralarının takılıp 
takılmadığını hiç hissettirmeden kontrol 
ediyorlardı.

Start öncesi çalan güzel müzik herkesi 
havaya sokuyordu. Starta doğru, hoş 
geldiniz, şu kadar ülkeden bu kadar 
katılımcı var anonsları yapılırken, en yaşlı 
katılımcı olan 82 yaşındaki bir amcanın 
adını anons ederek alkışlattılar. Sonra 
o gün doğum günü olanların isimlerini 
anons ederek happy birthday söylendi 
binlerce kişiyle. Parkur esnasında 
karşımıza çıkacak kritik 1-2 nokta üzerine 
detaylı bilgiler verildi ve en az 5-6 kere 
tekrar edip, dikkatle ikaz ettiler.

İlk çıkıştan yaklaşık 10 dakika sonra 
benim grubuma sıra gelebildi ve 
pedallara asıldık. 165km’lik parkur, 
şehir içi yollar, şehir dışı kırsal alanlar, 
otoyolun bir yönünün tamamı olmak 
üzere kapatılmış ve izole edilmişti. Taşıt 
ve yaya çıkabilecek her noktada üzerinde 
fosforlu sarı yelekler olan en az bir 
görevli vardı. Virajlara yaklaşırken 150m 
öncesinden büyük, turuncu renkli, yolun 
hem sağına, hem soluna yerleştirilmiş, 
viraj dönüş yönünü gösterir tabelalar ve 
herbir tabela altında yine sarı formalı, eli 
sarı bayraklı ve sürekli kesik kesik düdük 
çalan görevliler vardı. World turlarda 
gördüğümüz gibi, en ufak riskli yerde, 
birden fazla görevli bayrak ve düdüklerle 
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yarışmacıyı uyarıp, gitmesi gereken 
yönü gösteriyordu. Tüm virajların en 
keskin dönüş noktası yumuşak dolgu 
malzemeleri ile kaplanmış, kayarak 
düşebilecek birinin yumuşak bir yere 
çarpması garanti altına alınmıştı.

Tren raylarına yaklaşırken 300m öteden 
tren rayı hemzemin geçişi olacağını 
gösterir büyük, renkli uyarı işaretleri vardı. 
60 ve 165K parkurunun ayrım noktasını 
ıskalamak imkansızdı. O kadar önceden 
uyarı başlamasına rağmen ilk ayrımı 
kaçıranlar için 150mt sonra ikinci bir 
ayrım daha vardı.

Beslenme ve su noktaları ise şehir 
merkezi dışındaki benzin istasyonlarının 
içine kurulmuştu. Böylece durmayacak 
sporcular için herhangi bir risk 
oluşturmadan parkurdan çıkıp pitstop 
yapan Formula 1 araçları gibi benzin 
istasyonuna girip su ve besin (meyve, 
gel, enerji bar) alabiliyordunuz. Verilen 
suyun soğuk olduğunu da belirtmek 

isterim. Tüm beslenme noktalarında 
mataranıza soğuk su doldurma 
imkanımız vardı.
Parkur boyunca tüm görevliler 
gülümseyerek alkışlıyor ve sporculara 
tezahürat yaparak destek oluyorlardı. 4-5 
saattir ayakta dikilip görev almalarına 
rağmen o insanların yüzündeki 
gülümseme ve enerji dolu alkışlamaları 
eksik değildi. Halkın desteği ve katılımı 
da harikaydı. Evlerinin önüne şezlong 
çekip kornalarla sporcuları destekliyor 
ve tezahürat yapıyorlardı. Bahçeli 
ev sahipleri, yol kenarına çıkardıkları 
masalarda hem kahvaltı yapıyorlar, hem 
de bisikletlileri izliyorlardı. Genç biri ise 
üşenmeyip baterisini sokağa kurmuş, 
gecen sporculara bateri çalıyordu.
Yarış sırasında olanlar ülkemizde pek 
de görmeye alışmadığımız şeylerdi. 
Her viraj ve dönüş öncesi, sanki hafta 
sonu grup süründeymiş gibi hemen tüm 
yarışmacılar dönülecek yönü arkadan 
gelenlere işaret ediyordu. Yerde düşmüş 
olan bir matara varsa işaret ediyorlardı. 

75.km’de peloton içinde biri aniden 
önüme kırınca ön tekerim onun arka 
tekerine çarptı ve usulca yere kayarak 
düştüm. Hemen 4-5 yarışmacı durdu 
yardıma geldi. Bir tanesi çıkan zincirimi 
takti, frenlerimi kontrol etti. İyi misin diye 
sordular. Hatta tekrar bindikten sonra 4-5 
dakika boyunca iyi olduğumdan emin 
olana kadar bana refakat ettiler. Ufak bir 
asfalt yanığı ve aşınmış bir tayt ile kazayı 
atlattım. Bir ara sürerken hapşırdım. 2-3 
kişinin Almanca “çok yaşa” demesi de 
çok hoşuma gitti doğrusu...

Son 40 km’de kafa rüzgarına maruz 
kaldığım için bir hayli yorulmuştum. 
Son 15 km’de iyice halsiz hissederken 
yanımda biri belirdi. “Haydi yavaşlama!” 
devam dedi. Son 15 km boyunca bana 
eşlik etti, tempo yapmamı sağladı, 
kendisi zinde olmasına rağmen basıp 
gitmedi, sürekli beni çekti ve bitişi 
görmeme destek oldu. Yarış sonrası bir 
saat kadar bira içip sohbet ettik. 

Finişte, organizasyonun kalitesine yakışır 
beslenme ve dinlenme alanı vardı. 

Masalar üzerinde çok büyük 
kaplar içinde dilimlenmiş 

muz ve portakallar vardı. 
Portakallar soğuktu. 

Hemen yanda hazır 
olarak bekletilen 
su dolu büyük 
karton bardaklar 
vardı ve bu su 
da soğuktu. 
Bankonun 
arkasındaki 
görevliye 
mataramı verip 

su doldurmasını 
rica ettim. Kız 

önce mataramı bir güzel yıkayıp çalkaladı 
ve taze su ile doldurdu. Su tabii ki yine 
soğuktu. Hemen yan masada askeri bir 
düzende titizlikle serilmiş protein ve 
enerji barları vardı. Çok iyi bir bisikletli 
olmadığım için son %20’lik dilimde finiş 
görmüş olmama rağmen beslenme 
alanındaki her şey bol ve taze idi. Az 
ilerideki Erdinger standından da buz gibi 
kocaman bardaklarda alkolsüz biramızı 
ücretsiz alıp çimenlerin üzerine oturup 
keyif yapmaya başladık.

Finiş alanında bulunan portatif duşların 
yanında el yüz yıkamak için portatif 
lavabolar vardı. Tabii ki su oradan da 
soğuk akıyordu. Kafamı çeşme altına 
sokup kendime geldim. Bazı sporcular 
start öncesi emanete bıraktıkları 
çantalarını alıp, duş aldılar ve üstlerini 
değişip alandan ayrıldılar. 
Son 15K’da tanıştığım ve beraber finiş 
gördüğüm Alman Jürgen ile anı fotosu 
çektirip, facebooktan birbirimizi ekleyip 
vedalaştık. Artık, güzel bir duş alıp, 
daha sonra güzel bir yemek yemek 
için bisikletime atlayıp eve doğru pedal 
çevirmeye devam ettim.

Uzun lafın kısası, bir organizasyonun nasıl 
yapılması gerektiğini, insana, sporcuya, 
doğaya nasıl saygı duyulduğunu görmek, 
medeniyet seviyesinin zirvesini yaşamak, 
kah yoğun ormanların içinde, kah şehrin 
simgesel caddelerinde, kah uçsuz 
bucaksız yemyeşil çayırlarda, kah trafiğe 
kapalı dört şeritli otoyollarda, ama her 
daim harika bir asfaltta, müthiş sporcular 
ve güzel insanlar ile huzurla, güvenle, 
keyifle pedal çevirmek, her şeyden öte 
Berlin’i doya doya solumak için bu yarışa 
mutlaka katılmayı imkanı olan herkese 
şiddetle tavsiye ediyorum. b

Son 15 km’de iyice halsiz hissederken yanımda biri belirdi.“Haydi yavaşlama!” devam dedi. Kalan mesafede bana eşlik etti, tempo yapmamı sağladı, kendisi zinde olmasına rağmen basıp gitmedi, sürekli beni çekti ve bitişi görmeme destek oldu. 
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kazalar arttığı için az kullanıyorum. Şöyle bir 
çözüm önerisi getirebilirim; paylaşımlı yollar 
yapılabilir. Yollar hem bisiklet yolu hem de 
araba yolu olarak tasarlanabilir. Fakat yolu 
araya dubalar koyarak mutlaka bölmeliyiz. 
Çünkü bisiklet yolundan arabalar gidebilir. 
Araya duba gibi bir ayraç koyarsak hem 
yolu paylaşmış oluruz hem de rahatlıkla 
bisiklete binebiliriz. 
 
nİlk yarışında neler hissettin? 
İlk yarışım Mersin açılış yarışı olmuştu. 
O zaman kilitli ayakkabım yoktu, 
tecrübesizdim. Nabzım çok hızlı 
atıyordu. Baya heyecanlanmıştım. Nasıl 
olur? Düşer miyim? Yapabilir miyim? 
Diye düşünüyordum. Tabi o zaman 
tecrübesiz olduğum için ilk üçe 
girerim diye düşünmüştüm. Yarışta 
ne kadar antrenmansız olduğumu 
gördüm. Dördüncü olmuştum. Çok 
heyecanlıydım. Sonra yavaş yavaş 
bu heyecanımı yenmeye çalıştım. 
Ama her yarışa gidişimde gene 
aynı heyecanı duyuyorum. Yarış 
atmosferi ayrı heyecanlandırıyor 
insanı. O ortamda bulunmak bile 
çok iyi hissettiren bir şey.
 
nKazandığın başarılar nedir?  
Spora 2013 yılında başladım. 
Açılışı Mersin’de yaptım 
daha sonra başka yarışlar da 
oldu. İlk yarışımda dördüncü 
oldum. Genç bayanlar olarak 
başladım yarışa daha sonra 
2014-2015 yıllarında ilk üç 
kürsüsü gördüm. 2015’te 
Muğla’da üçüncü oldum. İki 
yıl ara verdim. 2017’de tekrar 
başladım. Kapadokya yarışı 
vardı. Bir sene hazırlıkla 
geçti. Orada üçüncü oldum. 

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi son sınıf öğrencisi ve 22 
yaşında olan Rafiye’nin bisiklet ile 
tanışması ve profesyonel hayata 

geçtikten sonra değişen yaşamı üzerine 
konuştuk.

nBisiklet ile nasıl tanıştın? 
Bisiklete profesyonel olarak 
2013 yılında başladım. 
2015-2017 yılları arasında iki 
yıl kadar ara verdim. Son iki 
yıldır devam ediyorum.  
 
nBisiklet sporundan 
bahseder misin? Neler 
yapıyorsun?  
Spora başladıktan sonra 
hayatım tamamen değişti. 
Önceden çok monotondu. 
Bisiklete başladıktan sonra her 
yeri gördüm, gezdim. Yeni yerler 
keşfettim. Birçok şehir gezme 
imkânım oldu. Şu an yaptığım 
sporu çok seviyorum. Umarım 
sürekli devam edebilirim.  
 
nAntrenman programın nasıl?  
Haftanın altı günü antrenman 
yapıyoruz. Bunun bir günü aktif 
dinlenme olarak geçiyor. Haftanın 2-3 
günü interval tarzında, hafta sonları 
ağırlıklı olarak uzun yol, 
120 km civarı antremanlar yapıyorum.

nGenelde sanırım dağ bisikleti 
sürüyorsun, antrenmanlarını nerede 
yapıyorsun?  
Evet. Dağ bisikleti antrenmanlarımı 
Balçova Terapi Ormanı’nda yapıyorum.  
 
nBisikleti trafikte kullanıyor musun?  
Evet. Fakat son zamanlarda bisiklet ile ilgili RAFIYE BAŞAT
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Sonra araya sakatlık girdi. Bu sene açılış 
yarışımı Karabük’te yaptım. Karabük’te 
birinci oldum. Ondan sonra Granfondo 
yarışına girdim. Çeşme Granfondo’da genel 
klasman elit kadınlar ikincisi oldum. Şu an 
dinlenmedeyim. Antrenman yani fitness 
olarak sezonu kapattık. Şu an daha çok 
kuvvetlendirme antrenmanları yapıyorum. 
2020 sezonunda her yarışta kürsü görerek 
kendimi, kulübümü ve ülkemi temsil etmeyi 
düşünüyorum. 

nGeçen yıl nasıl geçti?  
Geçen yıl sakatlıkla geçti. Ocak ayında diz 
kapağımı kırmıştım. 6-7 ay gibi bir süre 
dinlenmek zorunda kaldım maalesef. Yeni 
yeni toparladım, antrenmanlara başladım. 
Hem psikolojik olarak hem de fiziken çok 
daha iyiyim. 2020’de umarım çok daha 
güzel olacak. 
 
n2020’de hedeflerin nedir? 
Hedeflediğin yarışlar var mı?  
Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, 
şu an onun için çalışıyorum. Türkiye 
şampiyonaları, çoğunlukla federasyon 
yarışları hedeflerim. MTB yarışlarında 
takvim açıklandı. İlk önce Alanya ile 
başlayacak.  
 
nKadın sporcu sayısının arttırılması için 
ne önerirsin?  

Aile şartlarından, imkânlardan dolayı 
cesaret edemiyorlar. Bunun için teşvik 
edilmeliler diye düşünüyorum. Bizim gibi 
bisiklet severler, bisiklet kulüpleri okullara 
gidip özellikle kız çocuklarına teşvik amaçlı 
bilgi verebilir, onlara bisiklet sürme imkânı 
tanıyabilir. Bisiklet sürmeyi sevmeyen 
insanın olabileceğini zannetmiyorum, 
herkes sever. Hem ulaşım aracı olarak 
kullanabilirsiniz cebinize para kalır hem de 
sağlık ve sosyalleşme açısından avantajlıdır.  
 
nBisiklet sporuna ilk kez gönül verecek 
kadın bisikletçiye ne önerirsin? 
Sporun içinde olmalı kendisi. Kendi 
başarılarını anlatmalı. Neler yaptığını, nasıl 
yaptığını, nasıl başardığını fotoğraflarla 
sunabilir. Kendini gösterebilir ve başkalarını 
teşvik edebilir.  
 
nHiç sosyal sürüşler yapıyor musun?  
Sosyal sürüşler son zamanlarda 
yapamıyorum vaktim olmuyor. Okul, 
formasyon derken zamanım kalmıyor.  
 
nBikePedia ile ne zaman tanıştın? 
Bike Pedia ile instagram üzerinden 
tanıştım. Cem Fidan arkadaşım ile vlog 
çekimi gerçekleştirmiştiniz. Ben de orada 
bulunuyordum. O esnada tanıştım sizlerle.   
 
nSon olarak neler eklemek istersin? 
Arabadan in, bisiklette bin. Bir de bisiklet 
almayı düşünen kişiler için eklemek 
istiyorum; öncelikle kendi boyuna uygun 

bisiklet seçimi yapmalılar, ne büyük, 
ne küçük. Yanlış boyda bisiklet 

seçimi sırt ağrısı yapabilir, 
omuz ağrısı yapabilir. Bir de 

süreceklere yollara uygun 
bisiklet almalarını tavsiye 
ediyorum. b

https://www.youtube.com/watch?v=2X1j1TsWg_E


Bisiklet üzerinde bir yetişkin 
gördüğüm zaman, insan ırkının 

geleceği için umutsuzluğa kapılmıyorum.

H.G. Wells

µ Tanju TAŞÇILAR
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Bu sayımızda Bisan’ın 
yeni katlanır 
bisikleti FX3800’ü 
inceliyoruz. Tabi 

“cebe sığmak” işin şaka 
tarafı olsa da alışılagelmişin 
dışındaki katlanma şekli ve 
16” tekerlekleri ile Bisan 
FX3800’ün kapladığı 
hacim gerçekten şaşılacak 
küçüklükte. 
Bisikleti katlamaya arka 
tekerlek ile başlıyorsunuz. 
Ardından gidonu ve sele 
borusunu kapatıp öndeki 

menteşeyi çözüyorsunuz. 
Bisiklet tamamen 
kapandığında küçük bir valiz 
büyüklüğüne iniyor. Selenin 
arkasındaki tutma yeri bisikleti 
rahatlıkla evirip çevirmenizi 
ve taşımanızı sağlıyor. Bisan 
FX3800 arka taraftaki yan 
ayaklar ile katlandığı zaman 
bile dengesini koruyabiliyor. 
Arka menteşede yer alan 
kauçuk malzeme bisiklette bir 
nevi elastik amortisör görevi 
görüyor denebilir. Ancak gözle 
görülür büyük bir esneme yok.

BISAN FX3800
Katlanır bisikletleri 
insanlar genellikle 
otomobillerinin bagajına 
sığabilen vasıtalar 
olarak düşünürler. Bisan 
FX3800 ile bu durum 
bagaja sığmayı geçip 
neredeyse cebinize 
sığacak bir büyüklüğe 
ulaşmış.

İN
C

E
LE

M
E

Bisan FX3800 
siyah ve 

mavi renk 
seçenekleri 

ile satışa 
sunulmuş 
durumda. 
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Bisan FX3800 ilk bakışta standart bir 
vites sistemine sahip gibi gözükse de 
çok geçmeden arka göbekte sadece 
tek dişli olduğunu fark ediyorsunuz. 
Açıkta gözüken gergi bacağı arkadaki 
katlanma mekanizmasının işlevini 
tamamlayarak zincirin boşa düşmesini 
engelliyor. Esas vites mekanizması ise 
arka göbeğin içinde yer alan Shimano 
Nexus. 3 farklı seviyeye sahip sistem 
diğer göbekten vitesli sistemler gibi 
dururken vites değiştirmeye ve daha az 
bakıma izin veriyor. Bisikletin kadrosu 
6061 alüminyumdan maşa ise çelikten 
üretilmiş. Kaynak noktaları ve katlama 
menteşeleri kusursuz. Aktarmada 48 
dişli aynakola arkada 16 dişli kaset 
eşleştirilmiş. Shimano Nexus sistemi 

sayesinde şehir içinde rahatlıkla seyahat 
edebileceksiniz. Katlanan bisikletlerin en 
büyük sorunlarından birisi her kapatıp 
açışta gidon ve sele yükseklik ayarlarının 
bozulmasıdır. Bisan FX3800’ün gidon 
kolonundaki çizgiler ile en son hangi 
ayarda olduğunuzu hatırlayabilirsiniz. 
Aynı özelliğin sele borusunda da 
olmasını beklerdik. 

Bisiklette v-fren kullanılmış. Üstünde 
herhangi bir marka ibaresi yok, fakat 
tutuşu kusursuz. Bisan FX3800 iki 
renk ile satışa sunulmuş durumda. 
Birisi incelemede kullandığımız siyah 
ve diğeri ise mavi renk. Normalde 
katlanır bisikletler 20” tekerleklere sahip 
olmasına rağmen Bisan FX3800’de 16” 

İlk bakışta 
standart bir 

vites sistemine 
sahip olsa da arka 

göbekte tek dişli 
bulunmakta

tekerlekler kullanılmış. Bisiklet bu sayede 
katlandığı zaman daha az yer kaplıyor. 
Lastiklerin küçük olmasının herhangi 
bir yan etkisi var mı diye soranlar 
olacaktır. 20” lastikler ile arasında bir 
fark hissetmedik. Normalde bir katlanır 
bisiklet nasıl gidiyorsa Bisan FX3800’de 
o şekilde hissettiriyor. Vites geçişleri 
oldukça net. Kısaca Shimano adının 
hakkını vermiş diyebiliriz. Bisiklette suluk 
kafesi bağlamak için delik bulunmuyor. 
Ancak arka tarafta bagaj yer alıyor. 
Bu bagaja istediğinizi asabilirsiniz. 
Ayrıca katlanma mekanizması 
sayesinde asacağınız çantanın bisikletin 
katlanmasını engelleme olasılığı da 
bulunmuyor. 

Bisiklette gördüğümüz tek sorun vites 
kablosunun pedalın çok yakından geçiyor 
olması sebebiyle ara sıra takılması oldu. 
Bu sorun bir kablo bağı ile çözülecektir. 
Bunların dışında gerek çamurluğu olsun 
gerekse bagajı olsun ortalama bir katlanır 
bisikletten fazlasını Bisan FX3800’de 
bulabiliyorsunuz. Bisikletin fiyatı 2,050TL 
olarak belirlenmiş. Göbekten vitesli 
rakipleri arasında makul bir fiyata sahip 
olduğunu söyleyebiliriz. Eğer katlanır 
bisikletiniz gerçekten az yer kaplasın 
istiyorsanız Bisan FX3800’ü kesinlikle 
tavsiye ediyoruz. b



BISIKLET DOSTU

Yeni başladığımız bu 
yazıda ilk durağımız; 

değişik dekoru ile 
dikkat çeken, bisiklet 

ve motorsiklet konseptini, kahve 
mekanı ile birleştirip 

farklı bir tarz elde 
etmeyi amaçlamış 

Mola Konsept

MEKANLAR
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Yeni yıl ile birlikte yepyeni bir 
bölüme başlıyoruz. Bisiklet 
dostu kafeleri tanıtacağımız 
yazılarımızda ilk mekanımız 

çevre ve hayvan dostu, sevimli dekoru ile 
öne çıkan Mola Konsept.

İzmir doğumlu olan Deniz, iş ve eğitim 
hayatı dolayısıyla Türkiye’nin birçok 
bölgesini dolaştıktan sonra hayalini 
kurmuş olduğu kendi yerini açma fikrini 
eşi ile birlike hayata geçirmiş.

Bostanlı’da konumlanmış olan Mola 
Konsept, bisiklet dostu olmasının yanı 
sıra aynı zamanda hayvan dostu bir 
mekan. Daha önce Bostanlı 
sahil tarafında bulunan 
mekan şu anki yerine 
henüz iki buçuk 
ay kadar önce 
geçmiş olmasına 
karşın kafenin 
müdavimleri 
oluşmaya 

başlamış bile. Deniz’in önceki iş 
deneyimlerinin etkisinin büyük olduğu 
bu mekanın bilindik normal kahve 
mekanlarından farklı bir havası var. Şu 
andaki yerine taşınmadan önce daha 
değişik bir yaklaşıma sahip olan mekan, 
taşınma ile birlikte bisiklet ve motorsikleti 
de ekleyip farklı bir tarz elde etmeyi 
amaçlamış bir mekan Mola Konsept.

Bir bisikletlinin hem dinlenebilmesi, hem 
de olası ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için 
tasarlanmış mekanda, bisikletindeki ufak 
tefek arızaları giderebilmesi, lastiğine 
hava basabilmesi gibi hizmetleri de 
müşterilerine ücretsiz olarak sunuyorlar. 
Şehir merkezinde bu tarz bir ihtiyaç 
noktasının bulunması birçok bisikletli için 
vazgeçilmez bir uğrak noktası olacaktır. 

Bunun yanı sıra elektrikli bisiklet ya da 
motorsiklet kiralama ihtiyacınız varsa, 
farklı ve değişik modeller ile keyifli bir 
Karşıyaka turu yapabilirsiniz. Bu yaratmış 
oldukları kavram bir nevi bebekleri gibi. 
Onu yetiştirip daha da büyütme çabası 
içerisindeler. Hedefleri, Çeşme, Alaçatı, 
Güzelbahçe ve Urla gibi yerlerde de 
şubeler açabilmek. Tam da bisikletlilerin 
geçiş rotalarını hedeflemiş olmaları 
oldukça güzel bir hedef.

Haftanın yedi günü gece 11’e kadar açık 
olan mekanda muhteşem kahvelerinin 

yanında, farklı güzellikte içecekleri 
ve leziz tatlıları tadabilirsiniz. 

Mekan sahipleri değişik 
damak tatlarını yakalamayı 
seviyorlar. Özellikle 
reyhan ile yapmış 
oldukları içeceği 
denemenizi tavsiye 
ederiz. 

BISIKLET
DOSTU MEKANLAR
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Küçük yaştayken yaşamış olduğu özel bir 
durumu düzeltmek adına bisikleti kendi 
işletme fikrinin içine dahil eden Deniz, 
teknolojinin gelişmesiyle birlikte çevreye 
zararlı olmayan bir yaklaşım yaratma 
çabası içerisinde. Dizaynı ve dekarasyonu 
ile dikkat çeken mekan, hafta sonları 
da değişik etkinlikler ile tanıtımlar, 
farklı kavramlı atölye çalışmaları 
gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bikepedia ile ilk olarak kasım sayımız 

ile karşılaşmış olan Deniz’in, gerçekten 
profesyonelce hazırlanmış, ihtiyaca 
cevap verebilecek bir dergi olduğumuzu 
düşünmesi de bizi ayrıca memnun etti. 
Aynı zamanda dijital olması ve doğaya 
olan saygımız açısından da bizlere 
teşekkür etti. Biz de keyifle kahvelerinizi 
yudumlamanız ve ufak bir mola vermeniz 
için bu güzel mekana yolunuz düşmeli 
diyoruz. Bizler de Deniz’e ve güzel 
eşine bize ayırdıkları vakit için teşekkür 
ediyoruz. b

Hedefleri Çeşme, 
Alaçatı, Güzelbahçe ve 
Urla gibi yerlerde de 
şubeler açabilmek. 

“
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Bisikletinizin vites ayarı bazı sebeplerden ötürü 
bozulabilir. Böyle bir durumda vites ayarınızın 
neden bozulduğunu belirlemek ve düzeltmek 

sizi zor durumlardan kurtarabilir. Öncelikle bisikletinizde 
yapacağınız yanlış bir ayarın 
başınıza iş açabileceği 
gerçeğini bilerek hareket 

edin. Bu yüzden ne yaptığınıza emin 
olmadan ayarları değiştirmemenizi 
öneriyoruz. Bisikletlerin vites sistemi her 
ne kadar basit gözükse de kolaylıkla ayar 
kaçırabilirler. Bunun bir kaç sebebi vardır.
 
nKadro kulağının bükülmesi 
Arka vitesin alt dişlilerde sorunsuz üst 
dişlilerde tıkırtılı çalışıyor ve geçişlerde 
sorun yaşıyorsanız kadro kulağınız 
bükülmüş olabilir. Bunun en büyük 
sebebi bisikletin vites üstüne düşmesidir. 

Aynı şekilde bisikletinizi başka bir 
bisiklete veya duvara yaslarken dikkatsiz 
davranmanız da olabilir. 
 
nKablonun kayması, kol ayarının 
bozulması 
Vitesleriniz boydan boya tüm viteslerde 
tıkırdıyor ve geçişlerde sorun oluyorsa 
vites teliniz kaymış ya da kol ayarınız 
bozulmuş demektir.

nBisikletten zincir sürtme sesi geliyor, 
ön vites geçişlerde zorlanıyorsa 
Genellikle ön aktarıcı limit vidalarının 

Vites bacağı ince ayarı

ayarının bozuk olması ve vites kolunun 
ayarsız olması buna sebep olur.
 
nVites üste kolay alta zor geçiyor ya da 
tam tersini yaşıyorsanız 
Vites ayarınız ses yapacak kadar kötü 
değil ama ayarı kaçıksa genellikle bunu 
yaşarsınız.

BAKIM&ONARIM

Bisikletinizi, bir 
bisiklete veya duvara 

yaslarken dikkatli olun

nVites atarken zincir dişlinin dışına 
düşüyor 
Limit vidalarının hatalı ayarlanması 
bunun sebebidir.
 
nBu sorunları düzeltmenin yöntemi 
nedir? 
Çok kolay! Bisikletinizi bir standa alın.  
Öncelikle ön aktarıcınız varsa 3’lü 
sistemde ortaya 2’li sistemde büyük 
yaprağı seçin. Arka viteste ise en küçük 
dişliye geçin. Bu vites ayarında pedalı 
çevirdiğinizde şıkırtı olup olmadığını 
kontrol edin. Şıkırtı varsa arka aktarıcının 
limit vidasını kontrol edin.  

VITES AYARI
NASIL YAPILIR?

Serin ÜÇER2
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Alt limit vidasını çevirerek aktarıcının 
üst makarasını küçük dişli ile aynı 
hizaya getirin. Ön aktarıcıda ise zincirin 
aktarıcıya sürtmeyeceği şekilde sol vites 
kolunun ayar vidasını çevirin. Bunun 
ardından arka vitesi en küçük dişlinin 
bir üstüne geçirin. Vites geçişinde sorun 
yaşarsanız sağ vites kolunun tel ayar 
vidasını sıkarak bu işlemi tekrarlayın. 

Her defasında ayar vidasını bir kademe 
çevirmeye özen gösterin. Arka viteste 
dişliler arasında gezerek ayarın 
tamamlandığına emin olun. Eğer 
geçişlerde sorun yaşarsanız sağ koldaki 
vida ile ince ayarlama yapın. Arka aktarıcı 
ayarı tamamlandığına göre ön aktarıcıyı 
kontrol edebilirsiniz.  
 
Arka dişli en büyükteyken ön dişliyi 

küçük yaprağa alın. Zincirin ön aktarıcıya 
sürtüp sürtmediğini kontrol edin. Eğer 
sürtme varsa ön aktarıcının limit vidasını 
bir miktar gevşetip bu sorunu düzeltin. 
Aynı zamanda arka aktarıcının üst limitini 
de bu aşamada kontrol edebilirsiniz. Bu 
sayede zincirin jant tellerinize düşmesine 
de engel olursunuz.  
 
Arka aktarıcıyı ortalara alıp bu sefer de 
ön aktarıcıyı orta yaprağa alın. Vites 
geçişinde sorun yaşıyorsanız sol vites 
kolunun ayar vidasını birer kademe 
sıkarak aynı işlemi tekrarlayın. 
 
Tüm bu işlemi yapmanıza rağmen 
sisteminiz ayar tutmuyorsa donanımsal 
sorunlar olabilir. Bir bisiklet atölyesine 
sorunsuz gidecek kadar vites ayarı yapıp, 
işin ustasına bir kontrol ettirin. b

Yol ve MTB bisikletler için üst ve alt limit vidaları

Yol ve MTB bisikletler için vites kolu ince ayarı
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AKILLI SAATLER

Xiaomi Amazfit Bip

Piyasada uygun fiyatlı diyebilceğimiz 
olan bu ürün 500 TL bandında alıcı 
bulabilmekte. Dikkat çeken tasarımı 
ile birlikte kullanıcıların daha 
aktif olmasını sağlamak amacıyla 
yaptıkları aktivite ve dinlenmeleri 
kayıt altına alan bu ürün fiyat 
performans açısından tercih 
edilenler arasında yer almakta.

Adımsayar Var

GPS Var

Kalp Ritmi Ölçme Yok

Kamera Yok

Sesli Görüşme Var

Su Geçirmezlik Var

Titreşim Var

Uyku Takibi Var

Polar M200

Piyasada yine uygun fiyatlı gözüken 
bu ürün 1200 TL bandında kendisine 
alıcı bulabilmekte. Tasarımı, analiz 
ve istatistikleri ile kullanıcıların 
ilgisini çeken bu ürün pek çok 
sporcunun tercihi arasında yer 
almakta.  Su geçirmez özelliği ile ile 
her ortamda kullanılabilen bu ürün 
ile aynı zamanda bilekten kalp atış 
hızını ölçemesi sayesinde kullanıcılar 
egzersizlerini daha verimli olarak 
yapabilmektedir.

Adımsayar Var

GPS Var

Kalp Ritmi Ölçme Var

Kamera Yok

Sesli Görüşme Yok

Su Geçirmezlik Var

Titreşim Yok

Uyku Takibi Var

Apple Watch 3

Şu an indirimde olan bir ürün 
olan Apple Watch 3, 1450 TL 
bandında satış fiyatı ile kendisine 
alıcı bulabilmekte. Sağlık verileri, 
aktivite ve antreman takibi, arama 
yanıtlama, mesaj gönderme ve 
alma, müzik dinleme gibi pek çok 
özelliğe sahip bir ürün.

Adımsayar Var

GPS Var

Kalp Ritmi Ölçme Var

Kamera Yok

Sesli Görüşme Var

Su Geçirmezlik Var

Titreşim Var

Uyku Takibi Var

Samsung Galaxy 
Gear S3 Frontier

Üst segment diyebileceğimiz bu 
ürün piyasada 2500 TL bandında 
satılmakta. Hem akıllı saat olması 
hem de klasik bir görüntüye 
sahip olması ile her tarza uyum 
gösterebilmekte. Suya dayanıklı 
yapısı ile pek çok spor dalında 
kullanıcıların tercihleri arasında yer 
almakta. Dijital arayüz ile tasarım 
konusunda da ince detaylara yer 
verilmiş. Hareket halinde şarkı 
dinleyebilir, sesli komut verebilir ve 
aramalarınızı yanıtlayabilirsiniz. 
Nabız ölçümü ile de spor 
aktivitelerinizi bu saat ile kayıt 
altında tutabilirsiniz.

Adımsayar Var

GPS Var

Kalp Ritmi Ölçme Var

Kamera Yok

Sesli Görüşme Var

Su Geçirmezlik Var

Titreşim Var

Uyku Takibi Var

Garmin Fenix 5

Üst segment kategorisinde yer 
alan bu ürün özellikle profesyonel 
sporcuların en çok tercih ettikleri 
arasında yer almakta. Şu an 
piyasada 3800 TL bandında alıcı 
bulmakta.  Bu ürün egzersizleri 
planlamak ve formda kalmak 
isteyenler için pek çok özelliği 
sahip bulunuyor.  Rota takibinden 
kalan mesafeyi öğrenmeye , uyku-
dinlenme anında veya aktivitelerde 
kalp atış hızını ölçümlemekte olan 
bu ürün bu sayede nabzınızı belirli 
seviyede tutmaya yardımcı olmakta.

Adımsayar Var

GPS Var

Kalp Ritmi Ölçme Var

Kamera Yok

Sesli Görüşme Yok

Su Geçirmezlik Var

Titreşim Var

Uyku Takibi Var

Akıllı saatler, bilgisayar sistemleri ile 
entegre edilmiş giyilebilir teknolojik 
ürünlerdir. Klasik saatlerden farklı olarak 
pek çok işlevi ve özelliği vardır. Akıllı 
saatlerin en önemli işlevlerinden biri ise 
telefon ile birlikte kullanılabilmeleridir. 

Piyasada  pek çok markanın akıllı saati  
mevcut. Burada önemli olan akıllı saatin 
işlevselliği , kalitesi ve güvenirliğidir. 
Çünkü almış olduğunuz ürün ile ilgili 
daha sonrasında yaşanılan sorunlarda 
hizmet alınabilmesi çok önemlidir. 

TEKNOLOJİŞafak ERGÜL2

7
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ile karşınızdayız; işte karşınızda 
Peugeot T11.
Önce kısaca bir donanıma 
bakalım. Vites olarak 3x9 
tamamen Shimano sisteme 
sahip. Arka aktarıcı olarak 
Shimano Deore seçilmiş, 
geri kalan parçalar yeni seri 
Shimano Altus. 48-36-26 
oranındaki aynakol 11-32 
kaset ile desteklenmiş. Bu 
oranlar ile sorunsuz bir şekilde 
yokuş da çıkabilirsiniz düz 
yolda da seyahat edebilirsiniz. 
Shimano’nun MT-200 hidrolik 
disk fren seti kullanılan bisikletin 
fren gücü göz dolduruyor. Kadro 
ve maşa 6061 alüminyum 
malzemeden üretilmiş. Üzerine 
sağlam ve kaliteli bir boya 
yapılmış. 28” ebadındaki 
alüminyum alaşım jantlarda 
Schwalbe Lugano 700x30 
dış lastikler kullanılmış. Bu 
lastikler aynı zamanda K-Guard 
korumaya sahip. K-Guard 

İNCELEME

PEUGEOT 
T11 Bisikletin pedalsız ve ayaksız 

ağırlığı 11.8 kg olarak belirtilmiş. 
Pedal, ayak, matara kafesi gibi 
aparatlar üzerindeyken 13 kg 
civarında oluyor. Bu tip bisiklet 
için gayet makul bir ağırlık.

Şehir bisikletleri her 
an binebileceğiniz, 
çarşıya pazara ve 
hatta dışarı çıkarken   

.              yanınıza alıp motorlu 
taşıt yerine kullanabileceğiniz 
karmaşık amortisör donanıma  
sahip olmayan vasıtalardır. 
Bu sayede uzun vadede az 
bakım ile sorunsuz sürüşler 
gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 
bagaj bağlama yerleri ile yük 
taşımanıza da imkan tanırlar. 
Bu incelememizde şehir 
bisikletlerinin güzel bir örneği 

Serin ÜÇER2

7
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Schwalbe’nin üçüncü kademeden 
koruma seviyesidir. Dış lastiğin örgüsü 
ile yere basan malzeme arasında ek 
olarak kevlar bir tabaka yer alır. Bu 
sayede lastik patlamaya delinmeye karşı 
daha dayanıklı olur. Bisiklet modern bir 
geometride Fransa’da tasarlanmış. 

Modern tasarımda bahsi geçen hususlar 
gidon genişliği ve üst borunun uzun 
olması gibi parametrelerdir. Bunlar 
sayesinde daha rahat sürüş ve yüksek 
hızlarda hakimiyet kazanırsınız. Bisiklet 
iki boyda satışa sunulmuş durumda: 
495 ve 535mm. Boyunuza uygun olan 
modele yerinde görerek karar vermeniz 
uygun olacaktır.

Şimdi gelelim sürüş deneyimi ve 
BikePedia’nın Peugeot T11 hakkındaki 
düşüncelerine. Öncelikle bisikletin çok 
şık durduğuna değinelim. Renk seçimi 
desenlerin yerleşimi ve mat üzerindeki 
vernikli detaylar hoşumuza gitti. Kadroya 
iki adet matara kafesi takabiliyorsunuz. 
Ayrıca önde ve arkada bagaj takma 
seçeneğine de sahipsiniz. Tekerleklerin 
fabrikadan zırhlı ve Schwalbe markasıyla 
gelmesi büyük bir artı. Şehir içinde 
kullanılacak bir bisiklette normal şartlarda 
satın alacağınız ilk aksesuar zırhlı lastik 
olmalıdır. Tüm bunların dışında sele ve 
elcik seçiminin de kaliteli markalardan 
seçilmiş olması yine bir artı puan. Bu 

sayede Peugeot T11’i satın alıp yola 
çıktığınızda daha az masrafınız olacak. 
Bisikletin amortisörünün olmaması ilk 
bakışta dezavantaj gibi gözükse de 
pedallarken enerjinizin direkt olarak 
tekerleklere gidiyor olması büyük bir 
avantaj sağlıyor. Bisikletin uzun vadede 
daha az sorun çıkaracak olması da 
cabası. 

Peugeot T11’i test sırasında çoğunlukla 
bisiklet yolları, asfalt ve arnavut kaldırımı 
gibi zeminlerde sürdük. Bisiklet sürüş 
konforu ve hızlanma konularında göz 
doldurucuydu. Fiyat olarak 3.090 TL 
olan Peugeot T11’i BikePedia olarak şehir 
bisikleti olarak öneriyoruz. b
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Havaların soğumasıyla beraber 
bitki çaylarına olan ilgi artıyor. 
Artık ‘Ne içersiniz?’ sorusunun 
cevabı yavaş yavaş ‘bitki çayınız 

ne var?’ oluyor ve çeşitli bitki çayları 
içiliyor. Çoğu zaman içilen çay ya tadına 
bakılarak seçiliyor ya da var olduğu için 
içiliyor. Bitki çaylarını içerken hem ısınmak 
hem zayıflamak istiyorsanız bundan sonra 
seçimlerinizi aşağıdaki bitki çaylarından 
yapmayı unutmayın. 
 
Rooibos çayı ile açlığınızı daha kolay 
kontrol edin. Güney Afrika’daki kızıl çalı 
bitkisinin yapraklarından elde edilen bir 
çaydır. Aspalathin güçlü flavonoidi ile açlık 
ve yağ depolanmasının nedeni olan stres 
hormonlarının seviyelerini düşürerek daha 
az yağ depolanmasını sağlar. 
 
Oolong çayı ile daha rahat kilo verin.  Yeşil 
çay ve beyaz çayın ara formu bir çay olan 
oolong çayı metabolizmanızı hızlandırarak 
kilo vermenize ve yağ metabolizmanıza da 
yardımcı olmaktadır. 

Chinese Journal of Intergrative Medicine’de 
yayımlanan bir araştırmaya göre 6 hafta 
boyunca oolong çayı içen kişilerin 3 kilo 
kaybettiği gözlemlenmiştir.  

BİTKİ ÇAYLARIYLA
ISINIRKEN ZAYIFLA

SA
Ğ

LI
K

Soğukların arttığı, kış mevsiminin iyiden 
iyiye kendini gösterdiği bugünler de hem 
ısınıp hem de zayıflamaya ne dersiniz?

Yeşil çay ile metabolizmanızı hızlandırın. 
12 haftalık bir çalışmanın sonuçlarına 
göre günde 4-5 fincan yeşil çay içme 
alışkanlığına sahip kişiler, antrenmanlar 
sonucunda yeşil çay içmeyenlere göre 
yaklaşık 1 kg daha fazla kaybetmiş. 
Epi gallo kateşin gallat-3 içerdiği için, 
antrenmanlarından önce içilen yeşil çay yağ 
yakımınıza destek olacaktır ve bu sayede 
karaciğerinizin yağı enerjiye çevirebilme 
kapasitesi de yükselecektir. 
 
Nane çayı ile iştah kontrolünüzü sağlayın. 
Journal of Neurological and Orthopedic 
Medicine’de yayımlanan çalışmanın 
sonucuna göre 2 saatte bir nane çayı içen 
kişiler ayda 2,5 kg kadar zayıflayabiliyor. 
Aynı zamanda nane çayının kokusunun da 
iştah kapatıcı özelliği vardır. 
 
Beyaz çay ile yağlarınızı yakın. Özellikle 
bel çevresinde etkili olan beyaz çay, siyah, 
yeşil ve oolong çayına göre en zengin 
antioksidan kaynağı olan ve en az işlem 
görmüş olan çaydır. Özellikle kollojen 

yıkımını baskılayıcıdır. Cilde esneklik veren 
elastin maddesinin de yıkımını önleyicidir. 
Daha sıkı bir cilt istiyorsanız mutlaka 
tercihlerinizde beyaz çay da olmalıdır. 
Nutrition and Metabolism’de yayımlanan 
bir çalışmaya göre beyaz çay, yağ yakım 
sürecini hızlandırmaktadır. Ayrıca, yağ 
üretimini baskılayıcı ve mevcut yağları 
parçalayıcı özelliği de vardır. 
 
Tarçın çayı ile kan şekerinizi kontrol edin. 
Tarçın kan şekerinizin düzenlenmesinde 
etkilidir. Ayrıca tarçın uçucu yağ ve fenolik 
bileşikler açısından da zengindir. Yani iyi 
bir antioksidandır. Tarçın çayınızı karanfil 
ekleyerek hem daha lezzetli hem daha 
sağlıklı içebilirsiniz. 
 
Kuşburnu çayı ile bağışıklığınızı 
kuvvetlendirin.  Bağışıklık sistemi kuvvetli 
olmayan bir vücut kilo vermekte çok 
zorlanır. Bu nedenle öncelikle bağışıklık 
sisteminizi kuvvetlendirmelisiniz. Kuşburnu 
doğal C vitamini içeren en değerli bitki 
çaylarındandır. Enfeksiyonlara ve soğuk 
algınlığına karşı, vücudun bağışıklık 
sistemini güçlendirir. Ayrıca, kuşburnunun 
böbreküstü bezlerini de olumlu etkileri 
vardır. Bu saye de hormonların üretimine 
destek sağlamaktadır. b

Deniz ZÜNBÜLCAN
Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı
2  Bitki çayı seçiminizi tarçın, 

kuşburnu, nane vb. yapmanız 
zayıflamanıza da yardımcı olur.
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n Bisiklet ile ilgilenmenize etken 
neydi? En büyük destekçiniz kim oldu?
Her çocuk gibi benim de bisiklet 
merakım küçük yaşlarda başladı. 
Okuldan çıktıktan sonra aklıma ilk gelen 
ödevlerimi yapıp bisiklet ile gezmek 
olurdu. O zamanlar bisiklet yarışlarını izler 
çok özenirdim. İlk yarışıma 16 yaşında 
girdim. 5. bitirmiştim. Bu derece aslında 
ileriki yarışların da fişeğini ateşlemişti. 
Yarışlara giren abilerim ile tanışıp, onlarla 
antrenmanlara çıkmaya başladım. Her 
geçen gün bu spordan daha da zevk 
almaya başladım.

Federasyon takviminden yarışları 
inceliyor ve resmi, özel neredeyse tüm 
yarışmalara katılmaya çalışıyordum. Her 
geçen gün kendimi geliştirmeye çalıştım. 
Yarışmak, o ortamda bulunmak beni 
fazlasıyla mutlu ediyordu ve artık seneler 
içerisinde yaşam biçimim haline geldi. 
Ondan kopmayı bırakın bisikletsiz birkaç 
gün bile düşünemiyorum. Bu süreçte en 
büyük destekçim tabii ki en başta ailem 
oldu. Sonrasında, bünyesinde çalıştığım 
ve maddi manevi destekleri ile yanımda 
olan Oyak-Renault ailesi ve sevgili 
dostlarım. 

Hiç tanımadığım insanlar beni takip 
edip destekliyorlar. Bu anlamda özelden 
birçok mesaj alıyorum. Bunlar beni çok 
mutlu ediyor. Sporda olmazsa olmaz 
moral ve motivasyondur. Arkamdaki 
bu destek bana yarışlarda gereken 
motivasyonu fazlası ile sağlıyor. Buradan 
beni destekleyen tüm dostlarıma ve 
takipçilerime çok teşekkür ediyorum. 
Bunca sene halâ bu sporda var isem 
sizlerin sayesindedir.

n Dağ ve yol bisikleti yarışlarında 

36 yaşında, evli. 
2 erkek çocuk babası. 

13 yıldır Bursa’da Oyak-Renault 
Otomobil Fabrikaları’nda çalışan, 

20 senedir bisiklet sporunun içinde 
bulunan, aynı zamanda da 

2. kademe antrenör olan 
Gökhan’ın hayatına dışarıdan 

bir uzanalım dedik. 

PEDALLI YAŞAMLAR 
GÖKHAN UZUNTAŞ

7
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birincilikleriniz var. Bunlardan 
bahsedebilir misiniz?
Evet, 20 senelik bir birikim. Bu süre 
zarfında hem dağ, hem yol yarışlarında 
birçok birincilikler elde ettim. Aslında 
benim için sonuç birincilikten ziyade 
her zaman kürsüde olmaktı, istikrar 
adına. Her yarışa mutlak kürsü amacıyla 
gitmeye çalışıyorum. Birincilik, ikincilik, 
üçüncülük fark etmez. Hepsinde en iyi 
olabilmek için sınırlarımı zorluyorum. 
Kramplarla boğuştuğum çok yarış oldu, 
olmaya da devam ediyor. Tabii, çok 
ciddi rakiplerin olduğu yarışlarda kürsü 
imkansız oluyor. Orada da yine sınırlarımı 
zorlayıp en iyiler arasında yer almaya 
çalışıyorum.
 
n Antrenmanlarınıza değinecek 
olursak kısaca bahsedebiliriz misiniz? 
Günde 10 saatlik bir çalışma sürem 
var. Bundan arta kalan zamanda hem 
antrenman hem ev ile ilgilenmem gerek. 

İşte en sıkıntılı denklem burada başlıyor. 
Akşam eve gitmem 18:00, üstü başı giyip 
antrenmana çıkmam 18:30. 10 saatlik 
çalışma sonrası özellikle de kış aylarından 
bahsedersek karanlık ve soğuk ile 
mücadeleyi de yanına eklersek ne kadar 
verimli bir antrenman yapabileceğimi 
bir düşünün. Çok uzun saatler olmuyor 
zaten hafta içi. En fazla 1-2 saatlik kısa 
öz antrenmanlar (sprint, interval gibi). 
Uzun km sürüşlerimi mecburen hafta 
sonuna ayırıyorum. Bu şekilde ciddi 
olarak yoğun geçen antrenman süreçleri 
ile yarışlara hazırlanıyorum. Antrenörlük 
yapmayı düşünüyorum. Hatta birçok teklif 
var ancak bu tempo ile zor görünüyor. 
Kendime bile zaman ayıramıyorum. 
Fakat yarışma anlamında sporu 
bıraktığım zaman bu konunun üzerinde 
duracağım. Yetiştirdiğim sporcuların 
ulusal ve uluslararası yarışmalarda 
başarılı olduğunu görmek beni ciddi 
olarak mutlu eder. 
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n Oyak Renault bisiklet takımı 
sürücüsüsünüz. Takım olarak 
ne durumdasınız, takım sürüşü 
deneyimleriniz nelerdir?
Oyak-Renault Bisiklet Kulübü, 
(ORVELO) fabrika çalışanlarından 
oluşan sosyal bir kulüp. Sene içinde 
bazı etkinlikler düzenleyip, birlikte 
pedallayarak stres atıyoruz.
 
n İlginç bir anınız var mı?
2016 Mtb Türkiye Şampiyonası ödül 
törenine büyük oğlum ile çıktığım an, 
ikimiz için de özel bir andı. Birincilik 
madalyamı onun boynuna asmıştım. 
Onlara geride güzel bir manevi miras 
bıraktığımı düşünüyorum.
 
n Son olarak bu spora yeni 
başlayanlara ve başlayacaklara 
önerileriniz nelerdir?
Gençlere önerim; ister ferdi olsun, 
ister takım sporcusu, mutlaka 
bu sporu iyi bilen hocalar ile 
çalışsınlar. Özel ders de alabilirler. 
Hiç antrenör ile çalışmadım. 
Hep kendim çalıştım. Onun için 
beslenme olsun, antrenmanlar 
olsun, yarışlara hazırlık olsun 
tüm spor kariyerimde çokça 
yanlışlarım oldu. Bu da bana epey 
zaman kaybettirdi. Kısa sürede iyi 
bir gelişim ve başarı isteniyorsa 
bu dediklerim elzem. Bir başka 
tavsiyem bu spora başlayan genç 
sporcular mutlaka dağ bisikleti 
ile başlasınlar. Dağ bisikletinde 
minimum 3 senelik bir yarışma 
döneminden sonra yol bisikletine 
yönelsinler. Bu onlara güç, 
performans ve teknik anlamda çok 
şey katacak. Son tavsiyem; “Bu 
sporu temiz yapsınlar!” b

Günde 10 saatlik bir çalışma 
sürem var. Bundan arta kalan 
zamanda hem antreman hem 
de ev ile ilgilenmem gerek. 
Bu kısım beni oldukça zorluyor.

Bu Sayfada

Yer Almak

İster Misiniz?

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

�Türk��e���� �lk D���t�l ����klet Der�����



µ Tanju TAŞÇILAR

Tekerlerimi döndüren, 
ilerdeki virajın ardındaki bilinmezliktir.

Heinz Stücke
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Geçtiğimiz yıl Specialized 
Roubaix 2019 modelini 
incelemiştik. Gidondaki 
amortisör sistemi ile  bizi 

şaşırtmıştı. Bu sefer karşımızda 
yenilenmiş tasarımı ile Specialized 
Roubaix Comp 2020 yer alıyor.  
 
Çeşitli bisiklet markalarının sattıkları 
yol bisikletlerine neden Roubaix ismini 
koyduğunu hiç merak ettiniz mi? İlki 
1896 yılında düzenlenen Paris-Roubaix 
yarışı kırıcı seviyedeki bozuk yolları ile 
ünlüdür. Arnavut kaldırımı olarak tabir 
edebileceğimiz yollarda profesyonel 
yarışçılar tabiri caizse böbrek taşlarını 

Önceki modellerde 
var olan Zertz teknolojisi 
bu modelde yer almıyor. 

dökerek ilerlerler. Büyük firmalar bu 
zulme bir dur demek için kalın lastikli 
ve kimi zaman özel süspansiyonlara 
sahip yol bisikletleri üretmeye başladılar. 
İlk başlarda eklem aralarına elastomer 
koyarak, sele borularının ve gidonların 
esnemesine izin vererek çözüm 
arasalar da zamanla çift pivotlu kaliper 
ve disk frenlerin gelişmesi ile 700x38 
ölçülerine varabilen kalınlıkta lastikler 
de kullanmaya başladılar. Bu çözümlere 
rağmen durmayan Specialized gibi 
markalar ise güç kaybı yaratmayan 
amortisörler geliştirdiler. Tüm bu 
uygulamalar Paris-Roubaix yarışı için 
geliştirildiğinden ötürü konfora yönelik 
yol bisikletlerinin isimlerinde genellikle 
Roubaix ile ilgili içerikler bulunur.  SP

EC
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İNCELEME

Bisiklet boya konusunda Specialized’ın son yıllardaki 
simli trendini devam ettiriyor. Karanlıkta siyaha yakın 
bir renge sahip olsa da güneşe çıkınca boyadaki yeşil 
simler kendini belli ediyor.

Serin ÜÇER2
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Şimdi gelelim Specialized Roubaix Comp 
2020’ye. Üstte anlattığımız özelliklerin 
çoğu bu modelde yer alıyor. Sele borusu 
esneyebilmesi için ince tutulmuş. 
Selenin kadroda kelepçelendiği yer üst 

borudan yaklaşık 10cm aşağıda yer 
alıyor. Bu sayede hem esneme artmış 
oluyor, hem de kelepçe kadroya dahil 
edilip arka üçgenin birleşim noktasına 
alındığı için kadro sağlamlığı artıyor. 

Eski Roubaix modellerinde oldukça 
popüler olan Zertz teknolojisi bu 
modelde yer almıyor. Onun yerine ön 
tarafta bir amortisör mekanizması yer 
alıyor. Bu sistem hiç bir şekilde bisikletin 
yaylanmasını sağlamıyor. Hatta bisiklet 
maşa şaftının kadrodan çıktığı yere kadar 
neredeyse standart bir sisteme sahip. 
Bütün olay furş takımı ile gidon boynu 
arasında gelişiyor. Kutudan çıkan farklı 
sertlikteki yaylar ile bisikleti sürüşünüze 
uyarlayabiliyorsunuz. Bu bölgeye monte 
edilen sistem gidonun yaylanmasını 
sağlıyor. Bu sayede pedala basarken 
bisiklette herhangi bir hesaplanmayan 
esneme oluşmuyor.  
 
Tabiki bu sistemin ufak bir dezavantajı 
da yok değil. Gidon boynunu kadroya 
sıfır bağlamayı sevenleri üzecek türden 

bir dezavantaj. Evet 
tahmin ettiğiniz üzere 
sistemin çalışması için 
furş takımı ile gidon boynu 
arasında belli bir mesafe 
kalması gerekiyor. Tabi 
konfor için üretilmiş bir 
bisiklette bunun ne kadar 
önemli olduğu tartışılır. 
Tam bu noktada gidona 
değinmemiz gerekiyor. 
Gidon normalde yol 
bisikletlerinde görmeye 
alışık olmadığımız 
türden yükseltiye sahip. 
Specialized Hover Rise 
olarak geçen bu parça, 

gidon boynunu yukarı kaldırarak 
hava direncini artırmadan kokpiti 
yükseltebilmenizi sağlıyor. Bisiklette 
Specialized Turbo Pro Gripton hamurlu 
700x28c ebadında lastikler kullanılmış. 

Bu lastikler ile daha düşük basınçlarda 
jantlarınıza hasar vermeden bozuk 
yollarda sürüşler gerçekleştirebilirsiniz. 
Düz yolda süreceğiniz zaman hava 
basıncını üst sınıra çıkartarak sürtünmeyi 
düşürerek uzun yollarda da rahat 
edebilirsiniz. 
 
Bisiklette grupset olarak Shimano 
Ultegra tercih edilmiş. Hidrolik disk 
frenler Ultegra RX kilitli arka aktarıcı 
ile birleşip bisikleti adeta bir gravel 
bisiklete dönüştürüyor. Ön ve arkada 
160mm’lik rotorlar ile sorunsuz frenleme 
yapabileceksiniz. 50-34 aynakol 11-
32 ultegra kaset ile tamamlanıyor. 
Bu oranlar ile dik yokuşlarda rahat 
edeceğiniz garanti. Orta göbekte pressfit 
sisteminden vazgeçilmiş, BSA sisteminde 
vidalı göbeğe geçiş yapılmış. Dt Swiss 
R470db çemberler geniş yapıları ile etli 
lastikleri yuvasında hissettiriyor. 

Bisiklet boya konusunda Specialized’ın 
son yıllardaki simli trendini devam 
ettiriyor. Karanlıkta siyaha yakın bir 
renge sahip olsa da güneşe dönmesiyle 
boyadaki yeşil simler kendini belli ediyor. 
Sele olarak çoğu kişinin tercihi olan 
Specialized Power bisikletin üzerinde 
geliyor. Bisikletin 3500 euro gibi bir yurt 
dışı fiyatı olduğunu söyleyerek yazımızı 
sonlandırıyoruz. b



Ön tarafta yer alan amortisör sadece gidonun yaylanması ile bisikletin rijit kalmasını sağlayarak sürücüyü yoldaki titreşimlerden uzak tutuyor.
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ENDOMONDO 
ILE DAHA 
EĞLENCELI 
EGZERSIZ 
Hedeflerinize 
ulaşmak için size 
rehberlik edebilecek, 
tam bir egzersiz 
günlüğüne sahip 
olabileceğiniz 
cebinizdeki 
kişisel antrenör

B
irçok bisiklet 
sürücüsü işi ciddiye 
almaya başladıktan 
sonra bir etkinlik 

kaydedici uygulama kullanmaya 
başlar. Bunların en bilineni 
Strava olsa da tek uygulama o 
değildir elbette. Endomondo 
pek çok özelliği bulunan bu tür 
uygulamalardan birisi olarak 
bazı durumlarda Strava’yı 
bile aşabilen özelliklere de 
sahip bulunuyor. Yazımızda 
sadece Endomondo tanıtımı 
ile kalmayıp Strava ile bazı 
karşılaştırmalarını da ele 
alacağız.

TEKNOLOJİ

Tanju TAŞÇILAR2
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Bir spor etkinliği kaydedici uygulama 
öncelikle dahili ya da harici bir “GPS 
Tracker-Konum İzleyici” kullanarak 
etkinliğin geçilmiş olan konum, hız ve 
yükseklik verilerini kaydeder. Bu işlem 
doğal olarak cep telefonunda çalışan 
yazılımla yapılır. Sonrasında cep telefonu 
ya da internet üzerinden bilgisayar 
aracılığı ile bu veriler farklı şekillerde 
işlenip incelemeye sunulurlar. Bu sayede 
sporcu nerede hangi hızla gittiğini, ne 
kadar yükselti tırmandığını veya indiğini, 
farklı algoritmalarla hesaplanmış güç 
verilerini inceleyebilme şansına sahip olur 
ve bunu kendi gelişiminde kullanabilir. 

Konum izlemenin yanısıra farklı 
algılayıcılar kullanılarak hız, kadans, 
kalp ritmi ve güç kullanımı verileri de 
işlenip kullanılabilirler. İşte bu noktada 
Endomondo Strava’nın bir adım önüne 
geçmiş bulunmakta. 2019 Ekim ayı 
sonunda Strava harici algılayıcılara 
olan desteğini kapattı. Bu nedenle 
artık kalp ritmi gibi verileri, algılayıcının 
cep telefonu üzerinden bağlandığı, 
Strava’nın yalnızca cep telefonu ile 

yapılan kayıtlarında kullanamaz olduk. 
Endomondo ise, gerek Bluetooth ve 
gerekse BLE(Bluetooth Low Energy) 
algılayıcıları rahatlıkla kullanabilmekte. 

Endomondo’yu kullanabilmek için cep 
telefonunuza mobil uygulamayı indirip 
çalıştırıyorsunuz. Bilgisayar üzerinden 
girip kendi kullanıcı tanımınızı yapabilir 
ve bunu cep telefonundaki uygulamada 
da kullanabilirsiniz. 

Ayrıca isterseniz Facebook hesabınız ile 
de kullanım mümkün olmakta. 

Kayıt sırasında kişisel bilgilerinizi 
“Settings” bölümünden girmenizde yarar 
vardır. Yaş, ağırlık, dinlenme kalp ritminiz 
gibi verileri girebilirsiniz. Ağırlığınızı 
girdiğinizde enerji harcamalarınızda 
kullanılır, kalp ritminiz için yaş ve 
dinlenme ritmi kalp atışı aralıklarınızın 
belirlenmesinde kullanılır. Settings 
-> Heart Rate sayfasında “Heart 
Rate Zones” ile belirtilen kalp atışı 
aralıklarınızı görebilirsiniz. Bunu da 
antrenmanlarınızda kullanırsınız. 

Cep telefonu uygulamasında bu tür 
uygulamalar için zorunlu olan “uygulama 
için güç koruma” ayarını kesinlikle 
yapmanız gerekiyor. Aksi halde rotanız 
düz çizgi veya çizgiler halinde olmakta ve 
kayıt bir işe yaramamakta. Android’in son 
sürümlerinde Ayarlar -> Pil Kullanımı -> 
Uygulamalar içinden Endomondo seçilip, 
genellikle varsayılan olarak ayarlanmış 
olan “Pil tasarrufu(önerilir)” yerine 
“Kısıtlama yok” seçeneğinin kullanılması 
gerekir. 

Eğer bir kalp atışı algılayıcısına varsa ve 
bunu kullanmak istiyorsanız cep telefonu 
uygulamanız içinden yapacağınız birkaç 
adımlık ayar bulunmakta. Öncelikle 
cihazınızın Bluetooth özelliğini açmanız 
ve yeni bir cihaz ile eşleşme yapma 
işlemini gerçekleştirmeniz gerekmekte. 
Bunun için işletim sisteminizin 
özelliklerini kullanacak olduğunuzdan 
araştırıp nasıl yapmanız gerektiğini 
öğrendikten sonra yapmanızı öneririz. 

Deneme olarak aslında bir saat ile satılan 
BLE tipi Onrythm500 algılayıcı nabız 
bandını kullandık. Sorunsuz çalışan 
bu cihazı saati ile birlikte uygun fiyata 
alabiliyorsunuz. 

İşlem öncesinde cihazın üzerinize bağlı 
ve elektrodları nemlenmiş olması çok 
önemlidir. Bu tür nabız bandı olarak 
adlandırılan cihazlar bir pil ile çok uzun 
süre kullanılabilirler ve bunun için çok az 
enerji harcarlar. Çalışırken ilettikleri veri 
miktarı da çok az olduğu için bir pille bir 
yılın üzerinde kullanım sağlayabilirsiniz. 

Cihaz eğer bizim örneğimizde olduğu 
gibi çıtçıtlar aracılığı ile ayrılabiliyorsa 
kullanmadığınız zamanlarda ayırmanız 
ve cihazın üzerindeki çıtçıtların bir 
yere değmemesini sağlayacak şekilde 
saklamanız önemlidir. Üzerinize 
bağladığınızda algılayıcı çıtçıtlara 
bağlandığı zaman cihaz çalışır hale 
gelir. Kalp atışınızı algılamak için kayış 
üzerindeki karbonize plastik alanlar 
arasından uyguladığı çok küçük elektrik 
akımından yararlanır. Bu nedenle kalp pili 
kullananların bu cihazı kullanmadan önce 
doktorlarına danışması gerekir. 

Cihaz üzerinizde ve hazır ise eşleşme 
için taramayı başlatabilirsiniz. Ne yazık 
ki burada elde edilen değerler cihazın 
ID numarası şeklinde ve burada biraz 

ENDOMONDO
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deneme-yanılma yapmanız gerekiyor. 
En iyisi çevrenin oldukça boş olduğu bir 
alanda yani başka bir Bluetooth cihazının 
olmadığı bir alanda bunu yapmak. 
İşletim sistemi aracılığı ile eşleşme 
yapıldıktan sonra Ayarlar -> Aksesuar 
Ayarları yoluyla açılan “Kalp Ritmi 
Ekranı” alanında Bluetooth Klasik ve 
Akıllı sensörler arasında seçim yapmanız 
gerekiyor. Klasik algılayıcılar normal 
Bluetooth, akıllı olanlar ise BLE tipi 
olanlar için kullanılan seçeneklerdir. 

Bu noktada Endomondo tarama yapıp, 
bağlanacağınız cihazı seçmenizi bekliyor. 
Bizim cihazımız “Geonote BLE HRM”. 
Seçim yapıp, cihazı kaydettikten kısa bir 
süre sonra “Bluetooth ve Akıllı Sensörler” 
sayfasında “bağlandı” olarak belirdi ve 
kalp ritmini göstermeye başladı. 

Bundan sonra yapılacak bir işlem 
daha var. Ana sayfada dört adet veri 
görüntülenmekte. Bunlardan ortadaki 
kadans verisini gösteren “Tempo” isimli 
yere dokunup bir süre beklediğimizde 
veri seçeneklerinin ayarlandığı “Veri 
değiştir” sayfası açılıyor. Burada “Kalp 
Ritmi(KR)” seçeneğini sürükleyip 
bırakarak seçiyoruz ve artık ana sayfada 
kalp ritmini de izleyebiliriz. Endomondo 
açıldığında son ayarlanmış cihaz ile veya 
olmazsa var olan başka bir kayıtlı cihaz 
ile bağlantıyı kendisi sağlıyor. 

Endomondo’da isterseniz kayıt sırasında 
sesli uyarıları açabilir ve kullanabilirsiniz. 
Otomatik durma özelliği de bulunmakta. 
Etkinlik sırasında çektiğiniz fotoğrafları 
da etkinlik kaydına ekleyebilir ve çekildiği 
yere göre izleyebilirsiniz. 

Kayıt izleme sayfasında etkinliğiniz ile 

ilgili birçok bilgi yer almakta. “Distance”-
gidilen mesafe, “Duration”-süre, 
“Calories”-yakılan kalori, “Avg Speed”-
ortalama hız, “Max Speed”-en yüksek 
hız, “Avg Pace”-ortalama pace (km 
başına dakika), “Max Pace”-en hızlı pace, 
“Min Altitude”-en düşük yükseklik, “Max 
Altitude”-en fazla yükseklik, “Ascent”-
toplam tırmanış, “Descent”-toplam iniş, 
“Avg Heart Rate”-ortalama nabız, “Max 
Heat Rate”-en yüksek nabız, “Hydration”-
su kaybı, “Weather”-hava durumu gibi 
bilgiler bunlar arasında yer alıyor. 

Sayfanın altında yer alan grafikte ise 
“Speed”-hız, “Altitude”-yükseklik 
ve varsa “Heart Rate”-nabız verileri 
“Distance”-mesafe veya “Duration”-
zaman temelinde gösteriliyor.

Endomondo’da Strava’da olduğu gibi 
“segment” özelliği bulunmuyor. “Routes” 

adı altında rota belirleyip kullanabiliyor, 
paylaşıyor veya izliyorsunuz. Rota 
oluşturmak oldukça basit. Rota oluşturma 
alanında başlangıç noktasını seçerek 
başlıyor ve sonrasında bitiş noktasına 
kadar rotayı belirliyorsunuz. Ancak rota 
görünümü harita üzerindeki yollarla 
birebir çakışacak şekilde olmak yerine 
belirli ara noktalardan oluşuyor. 

“Challenges” olarak isimlendirilen, 
meydan okuma, görev ya da deneme 
diyebileceğimiz bir tür etkinlik özelliği 
de bulunmakta. Burada seçtiğiniz 
“challenge” için gerekeni yapmaya 
çalışıyorsunuz. Bu tür etkinliklerde 
sadece gerçekten sürülmüş olanlar 
geçerli oluyor. Elle eklediğiniz etkinlikler 
geçerlik sayılmıyor. 

Endomondo cep telefonu uygulamasında 
en altta tek sıra halinde bir menü yer 
alıyor. Bunun aracılığı ile haberlerden, 
geçmiş işlemlerinize, gelen kutlamalara, 
seçeneklerin ayarlanmasına ve 
“Antrenman” seçeneği ile de etkinlik 
kayıt işlemlerinize ulaşabilirsiniz. Bu 
arada cep telefonu uygulaması büyük 
oranda türkçeleştirilmiş olarak karşımıza 
çıkıyor. Ancak bilgisayar üzerinden 

erişildiğinde bu mümkün olmuyor. 
Relive uygulamasını büyük bir olasılıkla 
duymuşsunuzdur. Etkinliklerinizi 
kaydettikten sonra kısa bir video 
oluşturan bu uygulama ile Strava’nın 
yolları bir süre önce ayrıldı ve artık Strava 
verileri otomatik olarak Relive tarafından 
kullanılamadığı için birçok kullanıcı 
bundan vazgeçmiş durumda.

Endomondo’da ise durum farklı ve Relive 
otomatik olarak kullanılabiliyor. 
Strava artık algılayıcıları doğrudan 
kullanamadığı için isterseniz Endomondo 
ile kaydınızı yaptıktan sonra etkinlik 
verilerinizi “TCX” veya “GPX” olarak 
bilgisayarınıza indirip elle Strava etkinlik 
girişi yapabilirsiniz. Bu işlem yapıldığında 
Strava’da oluşturulan yeni etkinlik için 

hem nabız ve diğer algılayıcı verileri 
hem de segmentler kullanılabilir hale 
geliyorlar. 

Elbette diğer benzeri uygulamalarda 
olduğu gibi, alanınızda başka sporcuları 
arkadaş edinebiliyor, etkinliklerinizi 
paylaşabiliyor ve gelişiminiz için 
kullanabiliyorsunuz. 

Endomondo’nun yine benzeri diğer 
uygulamalarda olduğu gibi ücretli olan 
özellikleri de bulunuyor. Ancak bunlar 
için verilecek paraya değer mi? Bunu size 
bırakıyoruz. b

Uygulamanın 
akıllı telefon için 

büyük oranda türkçe 
olması önemli bir artı
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Yarış günü her türlü rahatsızlığa yakalanabilirsiniz. Bunun 
için yarış öncesi yemek alışkanlıklarınızın dışına çıkmamanız 
faydalı olacaktır. Sizi yarışta susatacak baharatlı yiyecekler ve 
alkol ve şekerli içeceklerden uzak durmalısınız.

Yarışlar konusunda deneyimli 
sporcuların bile yapabildiği 
hatalar vardır. Eğer yarışlar 
konusunda çok deneyimli 

değilseniz bu yazımızı dikkatli okuyup 
ona göre hazırlanmanız yarış günü sizi 
büyük dertten kurtaracaktır.

Bisiklet Hazırlığı
Yarış öncesi yoğun antrenmanlarda 
bisikletinizi ihmal etme olasılığınız çok 
yüksek bir ihtimaldir. Bu yüzden yarıştan 
bir kaç hafta evvel bisikletinize detaylı 
bir bakım yaptırmak faydalı olacaktır. 
Fren, tekerlek ve aktarma grubunun 
kontrol edilmesi elzemdir. Yarış sırasında 
geçmeyen bir vites, patlak bir lastik ya 
da tutmayan bir fren korkulu rüyanız 
olacaktır. Bisikletinizde büyük değişiklikler 
yapacaksanız yarıştan en az 1 hafta 
öncesinde bitirmiş olmalısınız. Bu sayede 
alışmanız ve sorun olmadığını anlamanız 
için fırsatınız olacaktır. Yarışta acaba 
lastiğim patlar mı stresi ile lastiklerini 
tubeless yapmayı düşünenler en az 1 
hafta öncesinde bu işlemi gerçekleştirip 
sistemin çalıştığına emin olmalıdır. 
Kısaca yarış haftası bisikletiniz artık hazır 
olmalıdır. Son günlerde yapacağınız her 
değişiklik yarışta karşınıza zorluk olarak 
çıkacaktır. 

Donanım-Aksesuar Hazırlığı
Yarış günü hava durumunun nasıl 
olacağı 1 hafta öncesinde az çok belli 
olur. Kıyafetlerinizi ve takıyorsanız 
çamurluk gibi donanımları ona göre 
hazır etmeniz sizi ruhen rahatlatacaktır. 
Yarış esnasında yanınıza alacağınız 
pompa, matara, anahtar seti, yama kiti 
gibi aksesuarları önceden hazırlamalı ve 
kontrol etmelisiniz. Eğer evinizden uzakta 
yarışacaksanız yedek kıyafet, fren pedi, 

Serin ÜÇER2YAŞAM
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vites teli gibi basit donanım yedekleri 
ve ufak ayarlar için anahtar takımları 
almanız oldukça faydalı olacaktır. Yarışın 
türüne göre bisikletinize ve formanıza 
bağlamanız gereken numara gibi 
aksesuarlar olacaktır. Bunları tutturmak 
için kablo bağı gibi malzemeler 
organizatör tarafından sağlansa da sizin 
yanınıza çengelli iğne, kablo bağı ve 
kablo bağının fazlasını kesmek için bir 
yan keski almanız faydalı olacaktır. Bu 
sayede yarış günü malzeme aramak 
zorunda kalmazsınız.

Şehir dışı, yurt dışı yarışlara giderken 
dikkat etmeniz gerekenler
Kendinize yanınıza alacaklarınızın 
listesini yapın. Aklınıza gelen her şeyi 
yazın. Yarışlara daha önce katılmış 
arkadaşlarınıza listenizi kontrol ettirin, 
eklenmesi gereken kalemler varsa onları 
da ekleyin. Yarışa giderken lisansınızı, 
kimliğinizi, yurt dışına gidiyorsanız 
pasaportunuzu almayı unutmayın. Yarışa 
giderken yanınıza almanız gereken en 
önemli şeyler takviye ürünleri olacaktır. 
Enerji jelleri ve izotonik çözeltiler başlıca 
takviyeler sayılabilir. Bu ürünleri rastgele 

dükkanlarda bulma şansınız olmadığı için 
unutmamalısınız.

Sağlığınıza Dikkat Etmelisiniz
Yarış günü her türlü rahatsızlığa 
yakalanabilirsiniz. Bunun için yarış 
öncesi yemek alışkanlıklarınızın dışına 
çıkmamanız faydalı olacaktır. Sizi 
yarışta susatacak baharatlı yiyecekler 
ve alkol ve şekerli içeceklerden uzak 
durmalısınız. Yanınıza alacağınız ishal 
ilacı, mide koruyucu ve ağrı kesiciler 
hiç ummadığınız anlarda hayat 
kurtarıcı olabilir. Sağlık durumunuz sizi 
rahatsız edecek kadar kötüyse yarışa 
katılmamalısınız. Sonuç olarak hiç bir 
yarış sizin sağlığınızdan önemli değildir. 
Yarış öncesi iyice dinlenmiş ve sağlıklı 
olmanız iyi bir sonuç almanız için 
gereken en önemli iki etkendir.

Bu yazımızdaki maddelere dikkat 
ettiğiniz takdirde üzerinizdeki yükü 
oldukça hafifleteceksiniz. Yarışlara 
hazırlanırken takip etmeniz gereken diyet 
ve antrenmanları diğer yazılarımızda 
bulabilirsiniz. 2020 yılında hepinize 
başarılar dileriz. b
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n House of Bike ne zaman 
ve nasıl kuruldu? 
House of Bike için hep 
ortada bir fikir vardı. 
Büyük bir mağaza, bisiklet 
sektöründe büyük bir 
mağaza nasıl yapılır, 
yapıldığı zaman iş yapar 
mı diye herkesin ağzında 
bir fikir vardı. Kuruluş 
aşaması da öyle gerçekleşti. 
Ortağımız Ümit Bisiklet 
ile bir süre düşündükten 
sonra beraber kurmaya 
karar verdik. Bir ilk olsun, 
elimizi taşın altına koyalım, 
insanlara da örnek olsun 
dedik. Aslında ilk etapta 
oradaki amacımız çok 
iş yapalım, çok para 
kazanalım değildi. Bizim 
perakendedeki, onların 
da sektörde üretimdeki 
tecrübelerimiz ve güçlerimiz 
ile bu şekilde kuruldu.  
 
n Türkiye’nin en büyük 
bisiklet mağazası mı? 
Bisiklet için en büyük alana 
kurulmuş tek mağaza.

HOUSE 
OF BIKE

n Kaç farklı ürün 
çeşidi var? 
4 ithal, 8 yerli 
olmak üzere 12 
bisiklet markası 
var. Aynı zamanda 
Shimano servis 
merkezi. Bikefit var. 

n Geri dönüşler nasıl?  
1000 metrekarede 7 
çalışan ile hizmet veriyoruz. 
Henüz üç ay oldu ama işler 
gayet iyi gidiyor. 28 Eylül 
2019’de açtık. Ekim, kasım 
ve havaların iyi gitmesiyle 
beraber sezon uzadığı için 
aralıkta da işler gayet iyi 
gidiyor. Havalar soğuduktan 
sonra Ocak ayını göreceğiz. 
Sezon düşse de bu normal, 
her sektörde bu var. 

n Bisiklet ile ilgili olarak İstanbul’da 
böyle bir işyeri açmak nasıl bir duygu? 
İstanbul farklı bir pazar. Nüfus çok 
kalabalık. Aslında bisikletin başlangıç 
sezonunu göremediğimiz için tam bir 
yorumda bulanamayacağım. Ancak İzmir 

ile İstanbul’da insanların 
satın alma alışkanlıkları çok 
farklı. Çok farklı özellikler, 
çok farklı fiyatlarla satın 
alma ile karşılaşıyoruz. Bunu 
Mart ve Nisan aylarında daha 
iyi göreceğiz.  
 
n Bu durumda bisikletçilerin 
de beklentileri farklı olmalı. 
Onu daha yaşayamadım. 
Ne beklemeliyim tam 
bilemiyorum. İstanbul 
pazarını öğreniyorum. 
Gerçekten İstanbul 
farklı bir yer. İstanbul’da 
ticaret yapmak için epey 
acemiliğimiz de var. Ama 

iş ile ilgili tecrübemiz 
sayesinde açıkları 
kapatıyoruz.  
 
n Bundan sonra yeni 
projeleriniz var mı? 
Elbette projeler var ama 
İstanbul’da bir sezon 
yaşamamız ve görmemiz 
lazım. Ondan sonra tabii 
sürprizlerimiz var. b

Türkiye’nin en büyük bisiklet 
mağazası “House of Bike” 
üzerine Hüsnü Sundu ile 
konuştuk. SÖYLEŞİ
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µ Tanju TAŞÇILAR

Bisiklet selesi üzerinde 

geçen hiçbir saat israf edilmiş olmaz.

Winston Churchill
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Bisikletleriniz satın aldığınız 
andan itibaren artık sizin 
sorumluluğunuzdadır. Bu 
yüzden gözünüz gibi bakar 

gözetirsiniz. Peki bisikletiniz çalınacak 
olursa neler yapmalısınız? Böyle bir 
durumda neler yapabilirsiniz anlatacağız.

Öncelikle almanız gereken önlemler
Öncelikle bisikletinizin size ait olduğunu 
ispatlayacak belgelere sahip olmalısınız. 
Sıfır olarak satın aldıysanız bisikletin seri 
numarasını içeren fatura, ikinci el satın 
aldıysanız ilk sahibine ait fatura, eğer 
fatura yoksa bisikletin seri numarasını 
ve satış işlemini gerçekleştiren tarafların 
kimlik bilgilerini içeren satış sözleşmesi 
işinizi görecektir. 

Bisikletinizin güncel görüntüsünü 
belli aralıklarla fotoğraflayın. Eğer 
bisikletinizi tehlikeli bir yere bağlıyorsanız 
nerede olduğu belli olacak şekilde 
fotoğraflamanız karakol işlemleri 
için faydalı olacaktır. Bisikletinizin 
görünmeyen bir noktasına size ait bir 
işaret bırakmak ilerisi için faydalı olur.

Bisikletinizi bağladığınız yerde 
bulamadınız, yani çalındı...
İlk başta bu duruma inanmak 
istemeyeceksiniz. Büyük ihtimalle 
bir arkadaşınızın size şaka yapmış 
olabileceğini düşüneceksiniz. Fakat 
böyle şaka olmayacağını çok geçmeden 
fark edeceksiniz. Vakit kaybetmeden 
az önce saydığımız evraklardan birisi 
ile olay mahallinin tabi olduğu karakola 
başvurmanız gerekiyor. Karakolda 
elinizdeki evraklar ve mümkünse 
fotoğraflar ile bisikletinizin çalındığını 

kaydettirmeniz gerekiyor. Karakoldan 
alacağınız çalıntı belgesi bisikletinizi 
geri alabilmeniz için çok önemli rol 
oynayacaktır. Karakolda işiniz bittikten 
sonra kafanızı toplayıp eve geçiyorsunuz. 
İnternet üzerindeki bisiklet forumları ve 
sosyal medya sayfalarına bisikletinizin 
güncel fotoğrafı ve seri numarası ile 
çalıntı gönderisi düzenlemeniz gerekiyor. 
Her ne kadar işe yaramayacak gibi 
gözükse de çalınan çoğu bisiklet sosyal 
medya ve forumlar sayesinde bulunuyor. 
Bisikletinizi çalan kişi deneyimsiz bir 
hırsızsa diye sahibinden ve letgo gibi 
ikinci el platformlarını da haftada bir 
kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Bisikletinizi bir şekilde buldunuz, nasıl 
geri alacaksınız?
Öncelikle soğukkanlı olmanız çok 
önemli. Bisikletinizi internet üzerinden 
bulduysanız satıcıyla iletişime geçip 
buluşma noktası belirlemelisiniz. 
Buluşma noktasının bulunduğu ilçe 
emniyetine gidip durumu evraklarınız 
ile bildirip yanınızda memur ile birlikte 
buluşma noktasına gitmelisiniz. 
Bisikletin size ait olduğuna emin olup 
karakolda kalan işlemleri halledebilirsiniz. 
Eğer bisikletinizi sokakta bulursanız 
derhal polise haber vermeli ve resmi 
evraklarınız ile birlikte karakolda işlemi 
tamamlamalısınız. Bu noktada olayın 
heyecanına kapılıp saçma şeyler 
yapmamalısınız. 

Unutmayın, haklı durumdayken haksız 
duruma düşmek size ve bisikletinize 
gelecek en büyük zarar olacaktır. Tüm bu 
işlemlerin sonucunda eğer şanslıysanız 
bisikletiniz ile eve döneceksiniz ve 
bir daha da bisikletinizden ayrılmak 
istemeyeceksiniz. b

EYVAH 
BISIKLETIM 
ÇALINDI!

YAŞAMSerin ÜÇER2
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Türkiye Bisiklet 
Federasyonu’nun 
düzenlediği 
Türk bisikletinin 

dünü bugünü ve yarınının 
konuşulup geleceğinin 
planlandığı 4. Bisiklet Spor 
Çalıştayı ve Vize Semineri 
Antalya’da 6 Aralık’ta 
yapıldı.

Çalıştayın açılış 
konuşmasını Türkiye 
Bisiklet Federasyonu 
Başkanı Erol Küçükbakırcı 
yaptı. 

6-8 Aralık’ta düzenenlenen 
çalıştaya 25 ilin spor 
müdürleri ile 25 
federasyon temsilcisi, 

geçmiş dönem federasyon 
başkanı Ünal Tolun ve 
yeni seçilen KKTC Bisiklet 
Federasyonu Başkanı 
Mustafa Cengiz de katılırken 
122 antrenör ve 120 hakem 
de oradaydı. Çalıştay 
boyunca antrenörlük, 
komiserlik ve mekanisyenlik 
alanlarında eğitimler verildi. 

Çalıştayda 2020 yılında 
Sakarya’da düzenlenecek 
Dünya MTB-Dağ Bisikleti 
Şampiyonası’nın sunumu 
da organizasyonun 
direktörü Aziz Sarnıç 
tarafından yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 
Başkan’ı Erol Küçükbakırcı 

çalıştayda yaptığı 
açıklamada, göreve 
geldikleri 3 yılda müsabaka 
sayılarını 10 kat arttırdık. 

En son Konya’da 
düzenlenen Türkiye 
Şampiyonası’nda da 
700’ün üzerinde sporcunun 
katıldığını dile getirdi. b

Son üç 
yılda müsabaka 
sayılarımızı 10 

kat artırdık

4. BISIKLET
SPORU ÇALIŞTAYI

HABERÖzgür AYKOL2
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Heyecanla beklenen Tokyo 
Olimpiyatları’na artık az 
bir süre kaldı. 24 Temmuz 
- 9 Ağustos 2020 tarihleri 

arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da 
düzenlenecek olimpiyatlarda yol yarışı 
disiplininde ülke kotamız açıklandı. 
Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 
dünya sıralama listesine göre Tokyo 
Olimpiyatları’na iki milli 
sporcumuzla gitmeye hak 
kazandık. 
 
UCI dünya sıralaması ülkeler 
kategorisinde Türkiye 32. 
sırada yer alıyor. İlk altı 
sıradaki ülkelerin beş sporcu 
ile katılacakları olimpiyatlara, 
ülke kotalarından toplam 130 
sporcunun katılması bekleniyor. 

Tokyo2020’ye iki yol bisikletçisi ile 
gitme hedefi doğrultusunda çalışan 

Gençlik ve 
Spor Bakanı 
Dr. Mehmet 
Muharrem 

Kasapoğlu, Konya’da 
hayata geçirilecek ilk 
velodrom projesi için 
örneklerini yerinde 
incelemek ve konuyla 
ilgili görüş alışverişinde 
bulunmak üzere 
Uluslararası Bisiklet Birliği 
(UCI) Başkanı David 
Lappartient ve genel 
müdürü Amina Lanaya ile 
İsviçre’de biraraya geldi. 
 
Uluslararası Bisiklet 
Birliği’nce inşa edilen 
Dünya Bisiklet Merkezi’nde 
incelemelerde bulunan 
Bakan Kasapoğlu’nun 
yanında, Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Erol 
Küçükbakırcı ve Asbaşkan 
Bayram Akgül de vardı. 
Kasapoğlu, bisiklet 
sporunda üst düzey bir 
antrenman ve eğitim 
merkezi konumundaki 

Dünya Bisiklet Merkezi’nin 
bir benzeri Konya’da 
yapılacak. Söz konusu 
merkezin içerisinde 250 
metrelik kapalı veledrom 
da olacak dedi. 
 
Bakan Kasapoğlu, 
İsviçre’deki görüşmelerde, 
Türkiye’nin “Spor Türkiye” 
vizyonu dahilinde, 

bisikletin ülke genelinde, 
gerek profesyonel 
anlamda, gerek rekreasyon 
aktivitesi olarak, gerekse 
ulaşım amacıyla 7’den 70’e 
kullanımını teşvik etmeyi 
amaçladıklarını vurguladı. 
Bisikletin 21. yüzyıl sporu 
olmasına yardımcı olmak 
ve profesyonel bisiklet 
sporunun daha popüler 
bir hale getirilmesi 
amacıyla Türkiye’de gerekli 

düzenlemeleri yapmayı 
ve tesisleşme anlamında 
gelişme kaydetmeyi 
planladıklarını anlatan 
bakan Kasapoğlu, Dünya 
Bisiklet Merkezi’ni sahip 
olduğu imkanlar ve işleyişi 
açısından bir model olarak 
gördüklerini dile getirdi.  
Türkiye Bisiklet 
Federasyonu ve Türk 

bisikletçilerinin de Dünya 
Bisiklet Merkezi’nden 
yararlanmasını isteyen 
Bakan Kasapoğlu, 
olimpiyatlarda bisiklet 
branşında 34 tane 
madalya dağıtıldığını 
anımsatarak, Türkiye’nin de 
madalya şansı her zaman 
yüksek bu merkezle birlikte 
madalya sayısında artış 
olacağını öngördüklerini 
ifade etti. b

sporcularımızın aldığı başarılı 
sonuçlar sonrası, yükselen ülke 
sıralaması sayesinde, Türkiye iki 
sporcu ile katılacak ülkelerin arasına 
girmeyi başardı.  
 
Yine iki yol bisikleti sporcusuyla 
gittiğimiz 2016 Rio’da, ülkemiz yol 
yarışlarında Ahmet Örken ve Onur 

TOKYO  2020
OLIMPIYATLARI’NDA

2 BISIKLETLI

VELODROM KONYA’DA 
HAYAT BULACAK

Balkan tarafından temsil edilmişti. 
Biz de buradan, Tokyo’daki 2020 
Olimpiyatları’na katılacak bisikletli 
sporcularımıza başarılar diliyoruz. b 

HABER

H
A

B
E

R

Özgür AYKOL2

Öz
gü

r A
YK

OL
2

7



Talihlilere bisikletlerini teslim eden 
Bisan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Orçun 2019’un bir değerlendirmesini 
yapıp, 2020’deki hedeflerinden de 
bahsetti. 

“2019 ekonomik olarak tüm sektörler 
açısından biraz negatif geçti ama 
bu sene biz biraz daha umutluyuz. 
Bisan olarak yeni modellerimizin 
lansmanını yaptık geçen ay. Tepkiler 
çok olumlu. Çok memnunuz. 2020 
için insanların daha bisiklete çok 
binmesini, bisikleti daha çok sevmesini 
istiyoruz. Bu uğurda da şirket olarak 
her türlü etkinlikte yer almak istiyoruz. 
Bu kapsamda da burada BikePedia 
olarak size teşekkür ediyoruz, bu tip 
etkinliklerde bizi de vesile ettiğiniz 
için. Bugün talihli bisiklet severlere 
bisikletlerini veriyoruz ve bu anlamda 
da mutluyuz.”

BERTAN ŞAHİN

MUSTAFA AKGÜN

Öncelikle dergide emeği geçen herkesin eline 
sağlık. Sosyal medya sayesinde geçtiğimiz eylul 
ayında Bike İzmir ve siz değerli insanlarla tanıştım. 
Bikepedia dergisini de bu şekilde takip etmeye 
başladım. Hazırlanan icerikleri keyifle okuyorum. 
Bisiklet hakkında yeni şeyler öğreniyorum. Bisiklet 
camiasında neler olup bittiğini görüyorum. Kasım 
ayında yapılan çekilişte şanslı kişi ben oldum. 
Bisikleti kazandığım için mutluyum. Buradan 
tekrar Bikepedia ekibine ve Bisan’a bu fırsatı 
sağladıkları, bisikleti sevdirdikleri için teşekkür 
ediyorum. Dergimizi okuyun okutturun, paylaşın 
paylaştırın.

Uzun yıllardır zevkle kullandığım bisikleti, Bike 
İzmir ile daha çok seviyorum.  İzmir’de gerek 
grup sürüşleri konusunda ve gerekse bisiklet 
dünyası hakkında bilgi paylaşımı konusundaki 
çalışmalarını çok takdir edip, gururla 
programlarına katılamaya çalıştığım grubunuzun 
29 Ekim çekilişi sonucu kazanmış olduğum hediye 
bisiklet icin, Bisan A.Ş. Yönetim kurulu başkanı 
Sayın Ali Orçun Bal Bey’e, Bike İzmir grubu 
başkanımız Sayın Mustafa Kemal Kara Bey’e, 
Sayın Züleyha Dikbaş’a bir kere daha çok teşekkür 
ediyorum. Bu hediyeyi tüm bisiklet dünyasını seven 
güzel insanlar adına aldım. 
Bike İzmir’le olmak çok güzel bir gurur.

  BİSİKLETLİ GEZGİN PINAR
Uzun yorucu ama bir o kadar da eğlenceli Antalya turunu bitirip eve dönmüştü Pınar. Kanepeye 
uzanıp dinlenmek istiyordu. Dinlenirken acaba şehir içinde kullanmak amacıyla, pratik olacak 
bir bisiklet daha mı alsam diye düşünmeye başladı. Bunun için hemen BikePedia’yı incelemeye 
koyuldu. Hemen sıcak bir içecek hazırlayıp, onu yudumlarken olabilecek alternatifleri gözüne 
kestirip bir bir eledi kendi kafasında. Sanırım içine sinen bir tane bulmuştu. Bikepedia yine ona 
kılavuz olmuştu. Strava’nın tek alternatif uygulama olmadığını öğrenmesi gibi. Bisiklet hayatına 
girince, yarışlar da ister istemez dikkatini çekmeye başlamıştı. Kim kimdir, takımlar nasıl gibi 
sorulara cevap yine BikePedia idi. Hatta bu Arnavut kaldırımlı yollarda nasıl yarışabiliyorlar sorusuna 
da cevap almıştı ve dahası acaba mayısta bir Berlin seyahati mi yapsam diye düşünceye daldı.

Cevaplar için: bulmaca@bikepedia.com.tr

ÖDÜLLÜ BULMACA

TAKIP ETTILER, 
OKUDULAR, 
KAZANDILAR
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