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Bisiklet sezonunun açıldığı bu günlerde, Türkiye Bisiklet ve 
Triatlon Federasyonu yarış takvimini açıkladı. Yarış takviminin 
açıklanmasıyla birlikte, sporcular da hedef yarışları için 
hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyorlar. Ancak geçen yıla göre 
oldukça soğuk bir kış dönemi geçiriyoruz. Tabi ki havaların soğuk 
olması, antrenman yapmanıza ve bisikletli ulaşım yapmanıza bir 
engel değil. Sürüşünüze göre doğru kıyafetleri tercih etmeniz 
yeterli olacaktır. 

Sizler pedallamaya devam ederken, bizler de sizin için hem çok 
pedala bastık, hem de yine çok çalıştık. Geçen yılla birlikte bir 
gravel akımı başlamıştı. Bianchi “High-End” modelleriyle Türkiye 
caddelerinde yerini alacakken, lansmanda en çok dikkatimizi 
çeken Via Nirone 7 Allroad modeli olmuştu. Yine bu yıla iddialı 
hazırlanan Bisan All Trail ismini verdiği gravel ile adından sıkça 
söz ettirebilir. İki modeli de hem lansmanda yakından inceleme 
fırsatı bulduk, hem de sizler için pedalına bastık. Bu iki birbirinden 
güzel bisikletin incelemesi Şubat sayımızda okumanız için 
sizi bekliyor. Eğer tarzınız gravelse bu modeller sizi oldukça 
heyecanlandırabilir. 

Ülkemizde bisikletli sayısı arttıkça, Strava kullanıcı sayısı da 
artmaya devam ediyor. Neredeyse her ay Strava uygulamasının 
püf noktalarından bahsediyoruz ve kullanım kolaylığınızı 
arttırmaya çalışıyoruz. Bisikletlilerin vazgeçilmezi haline gelene 
Strava’yı, daha efektif kullanmak istiyorsanız, ne yazık ki, 
artık bir bisiklet bilgisayarı almanız kaçınılmaz hale geldi. Bu 
alanda duyduğunuz ilk marka Garmin oluyordu. Alternatifler 
vardı, ama ülkemizde satışı yoktu. Eğer ki, Strava vazgeçilmez 
uygulamanızsa, onunla uyum içerisinde çalışan bir alternatif 
bisiklet bilgisayarı arıyorsanız, 2020 yılıyla birlikte Türkiye’de 
satışı da yapılmaya başlanan Wahoo sizin tüm taleplerinize cevap 
verebilir. En çok ilginizi çekebilecek Elemnt Roam modelini ise, 
sizler için inceledik. Evet o da Şubat sayısında sizleri bekliyor. 

Bunların yanı sıra birbirinden özel konuklarımızla yaptığımız 
söyleşilerin sizi beklediği şubat sayısını okumak için 
sabırsızlanıyorsanız, hemen sayfaları çevirmeye başlayabilirsiniz. 
Unutmadan; Şubat sayısını okurken, dikkatli okumaya özen 
gösterin, çünkü bisikletli gezgin Pınar size Bisan marka bir bisiklet 
kazandırabilir. İpuçlarını toplayın, bulmacayı çözün ve cevabı da 
bulmaca@bikepedia.com.tr adresine gönderin. İşte bu kadar 
kolay.  Belki de bu ay bisikleti kazanan kişi sen olacaksın. 

Şimdi kahveniz ya da çayınız hazırsa, Bike Pedia ile öğrenmeye 
devam! Keyifli okumalar...

Mustafa Kemal KARA

e-mail: info@bikepedia.com.tr 

web:	bikepedia.com.tr

instagram:	bike.pedia

facebook:	bikepedia.com.tr

twitter:	bike_pedia
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2020 YARIŞ SEZONU BAŞLIYOR-2

2020 yarış sezonu yaklaşırken World Tour takımlarını 
tanıtmaya devam ediyoruz. Yeni sezona hazırlıkları, 
sürücülerin bireysel, takımların hedef yarışları, yeni 

sezonda kullanacakları bisikletler ve yenilikleri neler 
oldu, incelemeye kaldığımız yerden devam.
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DECEUNINCK QUICK STEP TEAM

Şüphesiz ki yıllardır tarzı ve hedefleri ile 
bisiklet yarış sporunun en heyecan verici 
takımlarından olan QST yeni sezona 
güçlü kadrosunu nispeten koruyarak 
giriyor. Takımdan ayrılanlar içinde en 
çok dikkat çeken sürücü Philippe Gilbert 
oldu. Gilbert her ne kadar bu takım adına 
çok çok önemli zaferler kazandırsa da, 
artık 36 yaşına gelmesi ayrılık kararının 
alınmasında büyük etkendi sanırız. Bir 
başka ayrılık Elia Viviani ile oldu. 2019 
sezonunda, çok iyi sprint treni olan bu 
takıma cevap verebilecek düzeydeki 
formunu kaybetmiş görünüyordu. Takımın 
yeni transferlerinden çok dikkat çekici kişisi 
şüphesiz ki Sam Bennett. Bora Hansgrohe 
ile sorunları olan İrlandalı “Puncher 
Sprinter” yeni sezon yaklaşırken transfer 
edildi. Bir taraftan Gilbert ile yetenekleri 
yakın, Viviani’yi de yedekleyebilecek en 
iyi seçim olacaktır. Sprint treninin en son 
parçası emektar Arjantinli Max Richeze de 
takımdan ayrılan önemli başka isimdi.

Takımın 2020 sezonunda giyeceği, 
Wolfpack adını verdikleri mayolarında 
renkler gene mavi-beyaz. Tarz olarak 
geçen yıllara göre çok değişiklik olmasa 
da bu defa beyaza daha çok ağırlık veren 
kitini gözde sürücüler Remco Evenepoel, 
Julian Alaphilippe, Sam Bennett ve Zdenek 
Stybar modelledi.

Takım bisiklet ekipmanlarında çok 
değişikliğe gitmedi. 2020 sezonunda 
yine, kadro Specialized, grup set Shimano, 
jant seti Roval ve tamamlayıcı kiti ise 
Specialized PRO sağlayacak.

Takımın 2020 sezonu hedefleri takım 
karakteri doğrultusuyla değişmedi. Daha 
çok “puncher”lardan oluşan takım, doğal 
olarak en büyük ağırlığı gene bahar 
klasiklerine verecek. Bahar klasikleri 
denince akla ilk gelen, 2019 sezonunu 
Dünya Sıralaması’nda birinci kapatan 
başarılı puncher Julian Alaphilippe. 

LouLou’nun yeni sezondaki hedeflerinden 
bazıları, Milano-Sanremo, La Fleche 
Wallonne, Strade Bianche, Ronde van 
Vlaanderen olacak. 2019 yılında hiç 
tarzı olmayan Tour de France genel 
klasmanında elde ettiği başarıyı 2020 Tour 
de France’da tekrarlar mı merak konusu. 

Takımın yeni sezonda bir başka gözde ismi 
çok genç olmasına rağmen 2019 yılında 
başarılarıyla herkesi şaşırtan Remco 
Evenepoel. Remco yeni sezona Avrupa 
Zamana Karşı Şampiyonu unvanıyla 
başlıyor. Yeni sezondaki en büyük hedefi 
2020 Tokyo olacak olan Remco’nun sezon 
içinde diğer hedefleri arasında La Flèche 
Wallonne, Liège-Bastogne-Liège gibi 
klasiklerin yanında Giro d’Italia ve tabi ki 
Dünya Şampiyonası olacak.

LOTTO SOUDAL

Belçika’lı WT takımı karakteri 
doğrultusunda 2019 yılında nispeten iyi bir 
sezon geçirdi ve kadrosunu yeni isimleri 
katarak korudu. Takıma 2019 yılında 
katılan genç saf sprinter Caleb Ewan 
önce Almanya Turu’nda 2 etap, ardından 
büyük patlamayı yaparak Tour de France 
2019’da zorlu sayılabilecek 3 sprint etabını 
kazanmıştı. Sprintteki patlayıcı gücü çok 
yüksek olduğunu gördüğümüz Ewan’a yeni 
transfer John Degenkolb’un lokomotifliği 
de katılınca daha da güçlü olacaktır. 

Onun dışında Thomas De Gendt Tour 
de France 2019 iyi bir kaçış uzmanı 
olması avantajıyla KOM mayosunu uzun 
süre taşıdı ama sonunda saf tırmanışçı 
Romain Bardet’ye kaptırdı. Klasiklerde 
takımın demirbaşı Tim Wellens ile başarılı 
olan takım kuşkusuz ki yeni transfer 
Philippe Gilbert ile daha da güçlendi. 
P.Gilbert her ne kadar 36 yaşında olsa da 
geçen sezon en zorlu klasik olan Paris 
Roubaix’yi kazanıp hala ne kadar güçlü 
olduğunu göstermişti. Paris Roubaix’yi, 
kazanıp 5 anıtsal yarıştan 4’üne adını 
yazdıran Gilbert’in en büyük hedefi 
seriyi tamamlayan yarış olan 21.03.2020 
tarihindeki Milano-Sanremo olacaktır.

Takım yeni sezondaki formalarında klasik 

haline gelen kırmızı beyaz renkli dizaynını 
koruyup omuz kısmına siyahı da ekledi.

Takımın 2020 bisiklet kadrolarında 
değişiklik olmayıp Ridley ile devam 
edilecek. Jant ve grup setleri Campagnolo, 
tamamlayıcı kitler ise Deda Elementi, Selle 
Italia, C-Bear’dan.

Sürücülerin bireysel hedeflerine gelirsek, 
yıldız transfer Gilbert’in en büyük 
hedefi Milano-Sanremo olduğundan 
bahsetmiştik. Geçen yıl eski takımındayken 
J.Alapphilipe’in kazanmasında büyük rol 
oynayan Gilbert’e bu yıl yeni takımda  Tim 
Wellens, John Degenkolb ve Caleb Ewan’ın 
büyük bir desteği olacağı kesin gibi.

Gilbert’in uzamanlık alanı Klasiklerde diğer 
hedef yarışları Omloop Het Nieuwsblad 
Elite, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, 
Milano-Sanremo, BinckBank Classic, 
Gent-Wevelgem in Flanders Fields, Dwars 
door Vlaanderen - A travers la Flandre, 
Ronde van Vlaanderen ve son şampiyon 
unvanıyla katılacağı Paris-Roubaix. Takımın 
diğer yıldızı Caleb Ewan’ın 2020 yılında 
en büyük hedefi Fransa ve İtalya turlarında 
tüm sprint etaplarını yeni yardımcısı 
tecrübeli John Degenkolp ile kovalamak 
olacak. Bunun yanında Ewan’ın klasikçileri 
bol olan takıma büyük yardımı olacağı 
kesin.
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TREK SEGAFREDO

Yeni sezon hazırlıklarını Sicilya’da sürdüren 
takımda lider Richie Porte’un kazalar 
ve formsuzluklar sonucu bir türlü belini 
doğrultamaması sonucu takıma yeni lider 
Vincenzo Nibali katıldı. 2019 yılında iyi 
bir form yakalayan genç Giulio Ciccone 
bireysel olarak ve yeni lider Nibali’yi 
destekleyerek takımın güç kazanmasına 
yardımcı olacaktır. Tırmanış kadrosu 
için yatırım yapan takım çok iyi bir saf 
sprinteri olmadığından sprint trenin önemli 
parçaları John Degencolb, Fabio Felline ve 
Jarlinson Pantano’yu gönderdi.

2019 yılında mayolarını kırmızıdan beyaz 
ağırlıklı modele eviren takım 2020 yılında 
da yine bu formayı giyecek. Tek yenilik 
Dünya Yol Bisikleti şampiyonu Mads 
Petersen’in formasında oldu. Tabi ki klasik 
olarak beyaz üzerine gökkuşağı renkli 
çizgilerinden oluşan formasını tüm yol 
yarışlarında giyecek. 

Takımda doğal olarak kadro, grup set ve 
tamamlayıcı kitlerde bir değişiklik olmadı. 

Kadro Trek, Jant seti ve tamamlayıcı 
kit Bontrager’dan. Grup set ise yine 
Sram’dan. Takım her ne kadar büyük tur 
genel klasman hedeflerine uygun kadro 
oluştursa da birinci hedefi Giro, Tour de 
France ise ikinci hedef olarak  görünüyor. 
Nibali’nin transferi gerçekleşmeden 
önce kariyerinin sonlarında bir Giro 
şampiyonluğu hedeflediğini söylemesi 
yüzünden takım bütün ağırlığı Giro d’italia 
2020’ye verecek. Nibali’ye dağlarda en 
büyük desteği genç yetenek Ciccone 
verecek. Nibali her ne kadar bu sezon 
Giro’yu kazanmayı hedeflese de iyi bir 
klasikçi olarak Strade Bianche, Tirreno-
Adriatico, Milano-Sanremo, Liège-
Bastogne-Liège klasiklerini es geçmek 
istemeyecektir. 
Diğer genel 
klasman takım 
lideri Richie 
Porte’un hedefi 
ise Tour de 
France 2020 
ve ağırlıklı 
olarak La 
Vuelta 2020.

2019 yılında A.Valverde, Nairo Qintana, 
Mikel Landa, gibi güçlü pedallara sahip 
olan genel klasman takımı buna karşın 
özellikle büyük turlarda hiç verim 
alamamıştı. 2019’un elle tutulur tek 
büyük zaferi aslen domestik olarak Giro 
2019’a başlayan Carapaz’ın sürpriz bir 
şekilde Giro 2019’u kazanmasıydı. 2020 
sezonuna Mikel Landa ve Nairo Quintana 
ve ile yollarını ayıran takım Giro Şampiyonu 
Carapaz’ı da Ineos’a kaptırdı. Her ne kadar 
vasat bir çok tırmanış özellikli transfer 
yapsa da yeni sezonun ne kadar verimli 
geçeceği merak konusu.

Formalarda geçen sezonun açık mavi 
rengi, forma sponsoru Endura’nın 
ayrılmasıyla yerini, şu sıralar trend olan 
maviden siyaha degrade olan formalar 
aldı. Bu Ale firmasının tasarımıdır.

Bisikletler son 6 sezonda olduğu gibi 
Canyon olurken, grup set ve Jant setinde 
Campagnolo ile yola devap edilip 

edilmeyeceği henüz belirsiz. Şimdiye 
kadar bir haber de çıkmadı. Tamamlayıcı 
kitler gene Canyon ve Fizik’ten olacak.

Takımda tek lider olarak kalan A.Valverde 
ile öncelikli hedef Tour de France 
olacak. Valverde bunun yanı sıra ülkesi 
İspanya’daki bir takım yarışlara katılmak 
için 31 Ocakta pedallamaya başlayacak. 
İyi bir klasikçi olan Valverde’nin sonraki 
hedef yarışlarından bazıları da, Amstel 
Gold Race, La Flèche Wallonne, Liège-
Bastogne-Liège olacak.

MOVISTAR TEAM
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UAE TEAM EMIRATES

Eski adıyla Lampre Team iken, 2017 yılında 
Abu Dabili zengin yatırımcıların girişimi 
ile adı UAE Emirates olan takım 2020 
yılında kadrosunu zenginleştirenlerden. 
Yaşadığı kas sakatlıkları sonucu eski 
formunu yakalamaya çalışan Fabio 
Aru’nun yanına 2019 yılında Team Sky’dan 
güçlü tırmanışçı Sergio Henao’yu alan 
ve Tadej Pogaçar gibi genç yeteneği 
ortaya çıkararan takım 2020 sezonunda 
tırmanış kadrosuna yeni isimler katarak 
güçlendirmeye devam etti. 

Davide Formolo, David de la Cruz ve Joe 
Dombrowski bu isimlerden bazıları.
Her ne kadar genel klasman takımına 
evirilme aşamasında görünse de klasikçi 
ve sprinterlerden ödün vermeyerek hali 
hazırda içinde Davide Formolo gibi güçlü 
bir ismin bulunduğu sprint trenine DQT’nin 
emektar lokomotifi Max Richeze’yi de 
ekleyerek Fernando Gaviria ve Alexander 
Kristoff gibi bir puncher sprintere çok 
büyük destek olacaklardır.

Yeni sezon formalarında çok büyük 

değişikliğe gitmeyen takım yine beyaz 
üzerine kırmızı yatay iki çizgili formayı 
giyecek.

Takımın kadro set için Colnago ile 
anlaşması devam ederken jant ve grup 
seti yine  Campagnolo sağlayacak. Deda 
Elementi ile bisikletin ve sürücünün diğer 
gereksinimi tamamlanacak.

Çok fazla tecrübeli tırmanışçı olmasına 
rağmen büyük turlarda liderler Aru ve 
Pogaçar olacak gibi görünüyor. Aru’nun bu 
sezon Giro’da lider olup Tour de France’da 
da yeni yetenek Pagaçar’a yardım etmesi 
bekleniyor. Ayrıca genç yetenek Pogaçar’ın 
Paris-Nice, Milano-Sanremo, Itzulia Basque 
Country, Amstel Gold Race, La Flèche 
Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Critérium 
du Dauphiné yarışlarında ne yapacağı 
merak konusu. 

Bazılarında da Gaviria ve Kristooff’a 
yardımcı olacağı öngörülüyor. Puncher 
Alexander Kristoff’u ise uzmanlık alanları 
olan Paris – Nice, Milano-Sanremo, E3 
BinckBank Classic, Gent-Wevelgem in 
Flanders Fields, Ronde van Vlaanderen ve 
Paris-Roubaix gibi tek günlük yarışlarda 
göreceğiz.

Takıma geçen sene katılan kalbur üstü 
klasikçi Matteo Trentin geçen yıl  Tour 
de France Pont du Gard-Gap etabını 
çok iyi kaçış performansı ile kazandığını 
hatırlatalım. Trentin 2020 yılında da 
Paris-Nice, Milano-Sanremo, Ronde 
van Vlaanderen, Paris-Roubaix, Amstel 
Gold Race gibi büyük klasiklerde şansını 
deneyecek.

MITCHELTON SCOTT

2014 yılında ikizler Simon ve Adam Yates 
ile bütük turlarda başarıları beklenen takım 
Simon Yates ile sadece 2018 La Vuelta’yı 
kazanabildi. 2019 yılında büyük turda 
birkaç etap galibiyetten öteye geçemeyen 
takım 2020’de de kadrosunu koruyarak 
uzun bir hastalıktan çıkan güçlü tırmanışçı 
Esteban Chavez’in de desteği ile yine 
öncelikli olarak ikizlerden büyük tur zaferi 
beklemekte. 

Siyah ağırlıklı siyah mayolarını 2020 
yılında da giyecek olan takımın bisiklet ve 
komponentlerinde değişiklik olmadı. Tabi 
ki Scott olan kadroyu Shimano jant ve grup 
setleri destekleyecek. Tamamlayıcı kiti 
Syncros’tan olacak.

Takımın büyük turlardaki liderleri belli. 
Her sezon olduğu gibi yine büyük turlarda 
paylaşım yapıldı ve bu defa, Tour de 
France’da Adam, Giro d’Italia’d a Simon 
lider olacaklar. Destekleri de Mikel Nieve 
ve Esteban Chaves’den gelecek. İkizler için 
şimdilik hedefler bunlar. Takımdaki diğer 
sürücüler klasiklerde boy gösterecekler.b
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B 
u ayki söyleşimizi 2020 yarış 
sezonu öncesinde Türkiye 
Triatlon Federasyonu Yarış 
Direktörü ve aynı zamanda 

teknik delegesi olan Onur Şentürk’le 
yaptık. Şentürk’e sezon açılmadan 
önce sizlerin merak ettiği konular 
arasında yer alan yarış parkurları ve 
yeniliklerini sorduk. Önce Onur Şentürk 
kimdir, kısaca kendisini tanıyalım.

nSevgili Onur, bize kısaca kendini ve 
spor geçmişini anlatır mısın?
1979’da İstanbul’da doğdum. İlk 
orta ve lise tahsilimi İstanbul’da 
tamamladıktan sonra Trakya Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünü 
bitirdim. Sonrasında Kiev-Ukrayna’da 
Rus Dili ve Edebiyatı okudum. 
Gençliğimde bisiklet, basketbol ve 
fitness ile ilgilendim. Dayanıklılık 

sporları ile tanışmam 2010 yılında 
oldu. O yıllarda hem koşuyor hem 
de çeşitli organizasyonlarda görev 
alıyordum. 

2010’da koşuyla başlayan bu 
macera önce maratona oradan da 
triatlon yarışlarına uzandı. 2011 
yılında ilk kez gönüllü olarak triatlon 
organizasyonlarında da yer aldım. 

2012’de ise ilk kez bir traitlon 
yarışına katıldım. 2013 yılında kendi 
organizasyon firmamı kurdum ve özel 
triatlon organizasyonlarında görev 
almaya başladım. 2015’de Ironman 
70.3 Türkiye’yi gerçekleştirdik. Bir 
yandan da gönüllü olarak federasyon 
yarışlarının organizasyonunda görev 
aldım. 2016 yılında teknik delege, 
2017 yılında triatlon antrenörlük 
belgesi aldım. Sonrasında ITU Level I 
antrenör ve hakem belgelerini aldım.

2019 yılında Türkiye Triatlon 
Federasyonu’nda teknik delege olarak 
görev yaptım. 2020 yarış sezonunda 
hem teknik delege hem de yarış 
direktörü sıfatıyla çalışmalarıma devam 
ediyorum. Ayrıca 2016 yılında kurmuş 
olduğum www.yarişbul.com sitesinde 
sporseverlere yarış takvimi ve spor 
içerikleri sunuyoruz.

2020 YARIŞ PARKURLARI 
VE YENİLİKLER Alpay AKHUN2
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nYarış Direktörü ve teknik delege 
olarak yaptığınız işi biraz anlatır 
mısınız? Bir parkur nasıl tespit edilir 
süreç nasıl işler, bize biraz bahseder 
misiniz?
Öncelikle bu konuda teknik delegeye 
kısaca değinmek gerekirse; teknik 
delege, yarış sezonu dışında yarış 
parkuru tespiti ve incelemelerini 
gerçekleştirir. Yarış direktörü parkur 
taslağını ve raporunu hazırlar, 
tekliflerini ilk aşamada organizasyon 
komitesine sunar. Komite tüm verileri 
inceleyerek karar verir. İkinci aşamada 
komite bu raporu yönetimin onayına 
sunar. Yönetim onay verirse, o yerde 
yarış gerçekleşir.

n2020 yarış sezonu için parkur seçimi 
ve hazırlığı yaparken en çok nelere 
dikkat ettiniz?
Bu yıl parkur seçimi yaparken özellikle 
yeni başlayanları ürkütmeyecek, 
tecrübeli sporcuların da keyif alacağı 
tipte parkurlar olmasına dikkat ettik. 
Bildiğiniz gibi bu yıl takvimde üç 
olimpik, üç sprint triatlon yarışı var. 
Katılımcılar bu sezon fiziki yapıları 
birbirinden oldukça farklı parkurlarda 
son derece keyifli yarışlar çıkarma 
imkanı elde edecekler.  

nGeçen ay sonunda takvim belli oldu. 
2020 yarış sezonunu yarış parkurları 
hazır mı? 
Evet yarış parkurlarının tamamı hazır 
ve şubat ayı başında tüm kayıtlar 
açılacak. Önümüzdeki günlerde 
sporcular, federasyonun resmi 
sitesinden yarışlara tek tek ya da 
tüm sezon kayıtlarını bir seferde 
gerçekleştirebilecekler. Ayrıca her 
yarışın kendine ait bir sayfası olacak. 
Sporcular bu sayfayı ziyaret ettiği 
zaman o yarışın parkur, yükselti grafiği, 
yardım istasyonu gibi her türlü teknik 
detay ve bilgiye ulaşabilecekler. 

Bu yıl bir diğer standart uygulama 
ise tüm yarış parkurunun havadan 
çekilmiş video görüntüsünün olması. 
Sporcular bunun yanı sıra ulaşım ve 
konaklama bilgilerini de bu sayfada 
görebilecekler. Hatırlayacağınız gibi 
geçmişte yarış duyurusunda, yarış 
yapılan ildeki konaklama tesislerine 
ait bilgiler bulunurdu. Bu yıl buna ilave 
olarak sporcular için avantaj yaratan 
konaklama tesislerinin bilgileri de 
bulunacak. Arzu edenler bu sayfadan 
rezervasyon yapabilecek.

nFederasyon geçtiğimiz yıl çevreci bir 
uygulama yapmış, çöp atma bölgeleri 
oluşturmuştu. Bu ve benzeri çevre ve 
sporcu dostu yenilikleriniz bu yıl da 
olacak mı? 
Evet önemli bir konuya değindiniz. Bu 
yıl da çöp atma bölgesi uygulamasına 
devam edilecek. Üstelik çok daha ciddi 
bir biçimde sürdüreceğiz. Kurallara 
uymayanlara ceza uygulamasında 
bulunulacak. 

Bunun dışında etkinlik alanlarında 
emanet çadırları olacak. Sporcular 
değişim alanında sadece 
yarışta kullanacağı ekipmanı 
bulundurabilecek. Yarış ekipmanı 
dışındaki malzemeler çantalarla 
birlikte bu çadırlara bırakılabilinecek. 

nBizim bu söyleşimiz birçok triatlon 
severe ulaşsa da yıl boyunca sisteme 
yeni giren ya da bunu okumayan 
sporcular olabilir. Sezon boyunca 

sporcular akılarına gelen en temel 
konu ve soruları nasıl ve nerden 
öğrenebilirler?
Güzel soru, açıklayayım. Bu yılki bir 
diğer yeniliğimiz de bu konuda oldu. 
Sporcular için etkinlik sayfasında 
“sıkça sorulan sorular” adı altında 
yeni bir bölümümüz olacak. Ayrıca 
“Sporcunun El Kitabı” adında online 
bir kitapçığımız olacak. Katılımcıların, 
tüm temel bilgilere buradan da 
ulaşabilme imkanı olacak.

nBu yıl federasyon yarış takvimi, uzun 
bir aradan sonra tekrar yapılacak olan 
Dursunbey Kros Duatlonu ile başlıyor. 
Sezon başındaki ilk yarış olan kros 
duatlona, bisiklet ve koşusu iyi olan 
sporcuların hayli ilgi göstereceğini 
düşünüyoruz. Okuyucularımıza 
bu yarışla ilgili biraz bilgi verebilir 
misiniz? 
Dursunbey, Balıkesir’in doğusunda 
yer alan 672m rakımlı ormanlık şirin 
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bir beldemiz. Dursunbey Kros Duatlon 
parkuru bilhassa ilk kez kros duatlona 
katılacak olanları üzmeyecek bir 
parkur. Hemen belirteyim bu yarışa 
katılmak için MTB bisikleti zorunlu. 
Koşu-bisiklet ve koşu etaplarından 
oluşan yarışın startı belde merkezinde 
olacak. Başlangıçta, kısa mesafeli 
kilit taşlı bölümün hemen ardından 
kısa mesafeli asfalt bölüm sonra da 
toprak zeminli orman yoluna geçiş 
var. Kilit taşı, asfalt ve toprak yol 
oranları, %7.5-%7.5-%85 şeklinde. 
Mesafeler, 5km koşu, 17km bisiklet 
ve 2.5 km’lik son koşudan oluşuyor. 
Koşu parkurunun eğimi fazla değil 
ama bisiklet parkurunda biraz tırmanış 
var. Sporculara eğim çalışmalarını 
tavsiye ederim. Farklı ve güzel bir yarış 
olacağını düşünüyorum. 

Sezonun ikinci yarışı olan Sakarya 
Duatlonu’nun, Dursunbey parkurunun 
aksine koşusu eğimli ama bisiklet 
parkuru düz. Geçtiğimiz sezon yarış 

yapılan Didim, Balıkesir, Eğirdir, Alanya 
ve Yenişehir yarış parkurları aynı kaldı. 
Avşa Triatlonu ise geçen yılki Kuşadası 
bisiklet parkuru gibi bolca tırmanışlı. 
Gelibolu Orta Mesafe Triatlonu bisiklet 
parkuru eğer bir değişiklik olmazsa 
geçtiğimiz yıldan farklı olarak 90km’lik 
tek bir tur şeklinde gerçekleşecek. 
Geçen seneye kadar bisiklet etabı git-
gel şeklinde turlardan oluşuyordu. Bu 
yıl tek tur olması için resmi yetkilerle 
görüşmelerimiz sürüyor.
Ayrıca bu sene hem Gelibolu 
orta mesafe yarışında hem de 
duatlon yarışında bayrak yarışları 
gerçekleştirilecek. Bayrak yarışı ile 
çok daha fazla sporcuyu triatlona 
kazandırmayı düşünüyoruz. Sporcular, 
önümüzdeki günlerde bu ve benzeri 
detaylı bilgilere federasyonun resmi 
sayfasından ulaşabilecekler.

nSevgili Onur Şentürk, bizleri 
aydınlattığın için çok teşekkürler. 
Kolay gelsin. b

Dursunbey, Balıkesir’in doğusunda yer alan 672m rakımlı ormanlık şirin bir beldemiz. Dursunbey Kros Duatlon parkuru bilhassa ilk kez kros duatlona katılacak olanları üzmeyecek bir parkur. 
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6 ile 8 arasında yüzme antrenmanımız 
var. 8’de havuzdan çıkıp 9’da okula 
yetişmem gerekiyor. Öğretmen olarak 9 
ile 5 arası okulda derste oluyorum. Akşam 
5’te çıkıp, 6 ile 8 arasında bir gün koşu, 
bir gün bisiklet antrenmanım oluyor. Bu 
şekilde haftanın her günü 11-12 antrenman 
yapmaya çalışıyorum. 
 
nİpek Öztosun nasıl besleniyor?  
Bu yoğun antrenman programını 
beslenme ile de desteklemek zorundayız 
ki yaptığımız antrenmanların sonucunu 
alıp verim görelim. Aslında sporun bana 
kazandırdığı en önemli şeylerden birisi 
de vücuduma değer vermek, kendime 
saygı göstermek oldu. Bu anlamda 
yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum. 

Genel olarak bildiğimiz gibi antrenman 
öncesi karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye 
ve antrenmandan sonra da protein 
ağırlıklı beslenmeye özen gösteriyorum. 

nÜlkemizde kadın sporcu sayısı oldukça 
az. Bunun değişmesi için ne yapılmalı? 
Triatlon sporunu yapmak isteyen bir 
kadın sporcu nasıl hazırlanmalı? 
Durum dediğiniz gibi ama aslında 
günden güne sporda kadın sporcuları 
daha fazla görmeye başlıyoruz. Bunu 
görmek çok güzel. Ama tabii ki daha 
yeterli sayıda değil. İlk başta bu konuda 
ailelere iş düşüyor. Çocuklarını spora 
yönlendirmeleri gerekiyor. Ne kadar 
erken yaşta yeteneğini fark edip hangi 
alanda olursa olsun, bisiklet olabilir, 
yüzme olabilir ya da farklı bir branşa 
yönlendirilmesi yapılırsa iyi olur. Ne 
kadar erken başlarsa o kadar güzel 
sonuçlar elde ederler. 

Aslında tüm branşların temeli jimnastik 
ve daha sonra, yüzme veya bisiklet 
gibi daha kompleks branşlar işin içine 
katılıyor. Bu şekilde ailelerin desteği çok 
önemli. Daha sonra çocuk zaten başarı 
elde ettiğini görünce o branşı daha çok 
sevecek ve bırakmak istemeyecektir. 
Böylece daha uzun yaşlar boyunca spor 
yapılabilir.  
 
nNasıl bir bisiklet tercih etmeli? 
Küçük yaştaki sporcuların önce bisikleti 
sevmeleri gerekiyor. Yarış odaklı değil, 
antrenman odaklı da değil, mutlu 
olduğunu hissetmesi gereken bir 
yaklaşım gerekiyor. Yarış bisikletinden 
önce daha çok MTB tarzı, bisiklete 
daha kolay alışabileceği, tekniğini 
geliştirebileceği bir bisiklet alınıp daha 
sonra farklı türlere geçiş yapması iyi olur. 

nİpek Öztosun sezona nasıl hazırlanıyor? 
Bu başarıları elde etmenin arkasında çok 
özverili bir çalışma planı-programı var. 
Biz güne yaklaşık sabah 5’te uyanıp 6’da 
antrenman ile başlıyoruz. Her gün sabah 

Triatlon milli takım ve Göztepe 
Kulübü sporcusu, 25 yaşında 
ve aynı zamanda matematik 
öğretmenliği yapan İpek Öztosun 

ile bisikletin hayatına nasıl girdiği üzerine 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

nBisiklet ile nasıl tanıştın? 
Ben 16 yaşında bisikletle tanıştım. 
Daha önce yüzme ile ilgileniyordum. 16 
yaşından itibaren yüzme - bisiklet - koşu 
yapıp triatlon yarışlarına katılıyorum. 
Bisikletle tanışmam da triatlon sayesinde 
oldu.  
 
nKaç yıldır profesyonel anlamda bisiklet 
sürüşü yapıyorsun?  
Yaklaşık 8 yıldır milli takım sporcusuyum. 
8 yıldır uluslararası yarışlarda ülkemi 
temsil ediyorum. 17 yaşımdan itibaren 
profesyonel olarak sporla ilgileniyorum.  
 
nBiraz başarılarından bahseder misin? 
Yüzücü iken daha çok ulusal çaptaki 
ve bölgesel yarışmalara katılıyordum. 
Uzun mesafe yarışlarına katılıyordum 
ve antrenörümün teşviki ile koşu 
antrenmanlarına başladım. Koşuda olan 
yeteneğimi gördükten sonra triatlona 
başladım. 

Kazandığım başarıların daha çoğu 
triatlondaydı. 2013 yılında Avrupa 
gençler ikinciliği elde ettim. Bu sayede 
dünya şampiyonasına gitmeye hak 
kazandım. Daha sonra uluslararası 
yarışmalarda puan toplayarak Avrupa 
oyunlarına katıldım, Akdeniz oyunlarına 
katıldım. 

Kariyerimde birçok Türkiye şampiyonluğu 
var. Üç kere Balkan şampiyonluğu elde 
ettim. 
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nİpek Öztosun antrenmanlarını nerede 
yapıyor? Günde kaç antrenman yapıyor? 
Hafta içi bir ya da iki bisiklet antrenmanı 
yapıyorum. Sabah havuzda yüzüyoruz. 
Okuluma yakın olan bir yüzme tesisi 
var. Okuluma yakın olması nedeniyle 
tercih ettim. Daha sonra koşu 
antrenmanlarımızı hafta içi stadta ,hafta 
sonu Balçova’da Terapi Ormanı’nda 
yapıyoruz. Orada daha uzun ve irtifalı 
koşabiliyoruz. Bu bize kuvvet ve hız 
kazandırıyor. 
Bisiklet antrenmanlarımızı hafta içi, 
kışın özellikle, evde trainer üzerinde 
yapabiliyoruz. Çünkü hava erken 
kararıyor, gündüz okulda oluyorum. 
Hafta sonu genelde yolu tercih ediyoruz, 
hava durumuna bağlı olarak. Yazında 
genellikle her gün bisiklet ve koşu 
antrenmanı yapmaya çalışıyorum. 
 
nTrafikte  bisiklet kullanıyor musun? 
Bu konuda yaşadığın zorluklardan 
bahsetmek ister misin? 
Tabii ki. Mecburuz. Aslında İzmir’de 
yaşamak diğer şehirlere göre biraz daha 
avantajlı sanırım. Trafiğe biz hafta sonu 
çıktığımız için çok fazla yoğun olmuyor. 

Bisiklet yollarının gitgide artması da 
bir avantaj. Ancak insanlar daha pek 
bilinçli olmadıkları için bazen bisiklet 
yolları bile tehlikeli olabiliyor. Bisiklet 
yollarında kedisini, köpeğini gezdiren 
insanlar görebiliyoruz. Bebek arabası ile 
yürüyenler var. Durup fotoğraf çekilen 
insanlar görüyoruz. Bunlar bisiklet 
yolunda bizim için tehlike oluşturuyor. 
Ama bu farkındalık gitgide, en azından 
İzmir için, artıyor.  
 
Trafikte bisiklet yolu olmadığında sağ 
şeridi kullanmamız gerekiyor. Ancak 
emniyet şeridi yoksa arabalar bazen 
sıkıştırabiliyor. Ya da arkasına bakmadan 
kapısını açabiliyor. Bu gibi durumlarda 
aniden durmak zorunda kalabiliyoruz. 
Umarız zamanla trafikte daha çok 
bisikletli görürüz ve sürücüler de bunun 
daha fazla bilincinde olur. 
 
nSon olarak neler eklemek istersin? 
Teşekkür ederim. Bence herkes 
bisikletin üzerinde olmanın verdiği 
mutluluğu tatmalı. Yolda olmak, o rüzgarı 
hissedebilmek, dengede kalabilmek 
bence müthiş. b

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=baM660V5FsY


Bir insanın kendini bir çocuk gibi 
eğlendirmesinde hiçbir sakınca yoktur. 

Leo Tolstoy

µ Tanju TAŞÇILAR
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BIANCHI VIA NIRONE 7 ALL ROAD
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<<İÇİNDEKİLER

karşılığıdır. Bu yüzden genel kanı bu 
bisikletlerin arazi sürüşüne uygun 
olduğudur. Bu bisikletler yukarıda 
söylediğimiz gibi her yola gelen 
konforlu ve enerji aktarımı yönünden 
verimli araçlardır. 
 

Bianchi büyük deneyimini Via Nirone 
7 Allroad’da da konuşturmuş. Kadro 
alüminyum alaşımdan yapılmış. 
Özellikle üst borunun sele borusuna 
bağlanan kısmında efsanevi Alikut’un 

İNCELEME

BIANCHI VIA NIRONE 7 

A
L
L 
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D

Serin ÜÇER2

Aralık ayında Cycleurope 
2020 lansmanında 
Bianchi gravel modellerine 
rastlamıştık. Oldukça 

dikkatimizi çeken bu bisikletlerden 
Bianchi Via Nirone 7 Allroad modelini 
inceleme fırsatına sonunda eriştik. 
 
Gravel bisikletler temel olarak yol 
seçmeden ve konfordan ödün 
vermeden uzun yollar sürebileceğiniz 
ulaşım araçlarıdır. Gravel kelime anlamı 
olarak Türkçe’de “çakıl”ın ingilizce 

izlerini görmek mümkün. Maşa 
karbondan imal edilmiş. Ön ve arka 
jantlar sokma miller ile kadroya 
bağlanıyor. Bundan sonra büyük 
ihtimalle QR bağlantısını çok daha 
az göreceğiz. Kablolar kadro ve 
maşanın içinden geçirilmiş. Ön ve 
arka çatallarda bagaj için montaj 
yerleri bulunuyor. Gidonun dropları 
gravel bisikletlerde görmeye 
alıştığımız şekilde dışa doğru bükük 
geometriye sahip. Bu sayede gidona 
asacağınız çantadan etkilenmiyor ve 
aynı zamanda droplar da daha geniş 
tutuş imkanına sahip oluyorsunuz. 
Sele borusu 31.6mm çapında. Sele 
borusunun kalın olması rahatlıkla çanta 
asabilmenize yarıyor. Bisikletin boya 
kalitesi ve grafikleri üst düzeyde. Fren 
kaliperleri kadroya yeni sistem düz 
bağlantı ile yerleşiyor.  
 
Bisiklette Shimano’nun gravel 
bisikletleri için özel geliştirdiği GRX 

160mm frenler 
35mm lastikler 

ile frenleme gücü ile 
rahatlıkla baş ediyor. 
Ani duruşlar tehlike 

olmaktan çıkıyor. 
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KADRO Via Nirone 7 All

KADRO ÖLÇÜSÜ 47-50-53-55-57-59-61-63 cm

MAŞA Bianchi Carbon 1.1/8” Thru Axle 12x100 mm

FURŞ TAKIMI FSA No.8B/ZS4D

VİTES KOLU Shimano GRX 400 ST-RX400 2x10sp

ARKA AKTARICI Shimano GRX 400RD-RX400 Shadow+ Design 10SP

ÖN AKTARICI Shimano GRX 400 FD-RX400

AYNAKOL Shimano FC-RX600 46X30T

ZİNCİR Shimano CN-HG54 10SP

KASET Shimano CS-HG500-10, 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T

FRENLER Shimano BR-RX 400

JANT SETİ Reparto Corse CDX22 Disc

ARKA GÖBEK Formula RXC-142S Road Disc

ÖN GÖBEK Formula CL-712 Road Disc

TEKERLEKLER Kenda Happy Medium 700X35

GİDON BOYNU Reparto Corse Alloy 6061, Rise +/-7°

GİDON Reparto Corse Aluminum 6061, Reach 70mm, Flare Angle 16°, 
Drop CC 130mm x 42/44cm

GRIPS Cork W/Bianchi Logo

SELE SELLE ROYAL SR 230HRN

SELE BORUSU Reparto Corse AL6061 Shaft, Alloy Head, 15mm Offset, 

31.6mm, Length 350mm

ROTORLAR Shimaho SM-RT64, 160mm

grup seti bulunuyor. 2x10 orana sahip 
dişliler önde 46x30 arkada ise 11-34 
ile her yokuşu çıkabilmenizi sağlıyor. 
Bisiklet eşya yüklüyken ihtiyacınız olan 
frenleme gücü hidrolik disk frenler ile 
sağlanıyor. 

Ön ve arkada 160mm ebatlarında 
diskler Shimano’nun sorunsuz sistemi 
ile harikalar yaratıyor. Gidonda 
Bianchi’nin kendi üretimi mantar bant 
kullanılmış. Kalın yapısı sayesinde 
konforlu sürüş sağlıyor. Jant setinde 
kullanılan Alexrims çemberler Kenda 
lastikler ile birleşince kaliteli bir sürüşü 
garantiliyorlar. 700x35mm ebatındaki 
lastikler bozuk zeminlerde titreşimi 
oldukça iyi emiyor. 
 
Bianchi Via Nirone 7 Allroad dağ 
bisikletini andıran geometrisi ile 
çok rijit bir yapıya sahip. 3 kere 

dipçiklenmiş alaşım kadro pedala 
ne kadar güçlü basarsanız basın 
tüm gücü zemine aktarıyor. Özellikle 
yüklü tırmanışlarda bu özellik büyük 
önem taşıyor. Shimano Hollowtech 
teknolojisine sahip GRX aynakol 
rijitliğe katkı sağlıyor. Via Nirone ile 
tırmandıkça tırmanasınız gelecek. 
160mm frenler 35mm lastikler ile 
frenleme gücü ile rahatlıkla baş ediyor. 
Ani duruşlar tehlike olmaktan çıkıyor. 
İncelemesini yaptığımız model mat 
siyah üzerine grafikler ile oldukça şık 
duruyor. Aynı modelin bir de celeste 
renk seçeneği var ki apayrı bir güzelliği 
var. Çok yeni bir sınıf olan gravelin 
ülkemizde hızla yaygınlaşacağını 
düşünüyoruz. Eğer siz de şehir içinde 
kullanışlı, uzun turlara gidebileceğiniz 
güzel bir bisiklet istiyorsanız Bianchi 
Via Nirone 7 Allroad’a göz atmalısınız. 
b
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Bu ayki Bisiklet 
Dostu Mekanlar 

bölümünüde yine 
bir kahve mekanına 

konuk olduk. Şirin, 
küçük ama içeriği 

büyük, Bostanlı’nın 
nezih sokaklarında 

yer bulmuş,Hub Bisiklet&Kafe

DOSTU MEKANLAR
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Kahve sevenler ile bisiklet 
severleri buluşturmayı 
amaç edinmiş, Bostanlı’da 
tramvayın geçtiği sevimli 

bir sokakta kendine yer bulmuş küçük 
ama şirin bir kafe Hub Bisiklet Cafe.

Hub, tekerlek göbeği anlamına 
gelmesinin yanı sıra, birleşme ve 
hareket noktası anlamına geliyormuş. 
O sebeple  HUB Bisiklet&Kafe’yi, 
hem bisiklet sevenler hem de 

kahve sevenler için aynı bisiklet 
tekerleğinin göbeğinde olduğu gibi 
bir birleşme, toplanma ve hareket 
noktası olma hedefi ile 
açmışlar. Gerçekten 
burada buluşabilir, 
toplanabilir güzel 
bir kahvenin 
ardından 
gideceğiniz 
yere hareket 
edebilirsiniz. 

Bunun için tüm şartları sağlama çabası 
içerisindeler.

Öncelikle değişik ve özel bir bisiklet 
edinmek istiyorsanız buraya bir göz 
atmanızda fayda var.  Çünkü uygun 
fiyatlara özel bisiklet seçenekleri 
sunuyorlar. Ne kadar özel olduklarını 
görmeniz için yolunuzu bu kafeye 
düşürmelisiniz, özellikle de Hollanda 
tarzı bisikletlere ilgi duyuyorsanız. 
Bunun dışında eğer bisiklet kiralamak 
isterseniz, son derece bakımlı, 
kontrolleri yapılmış bisikletler sizleri 
bekliyor. Hatta tandem yani iki kişilik 
bisiklet kiralama imkanınız bile var. 

Haftanın altı günü faal olan atölyesi 
ile bisikletlerinizin tamir ve bakımını 
da yaptırabilmeniz mümkün. 
Bunun yanında bisiklete dair her 
türlü aksesuarları da bulmanız 
mümkün. Hatta ikinci el bisiklet ve 
parçaları satabileceğiniz ya da takas 
yapabileceğiniz bir köşe yapılmış. 
Burada satın alma ya da satma 
yapabileceğiniz bir ortam hazırlanmış.

Bisiklet ile ilgili bu kadar detay 
bizce yeterli. Zira kafe kısmında da 
oldukça zengin ve iddialı bir menüye 
sahip. Hafif içimden sert içime 
kadar kahve çeşitlerini sunan kafe 
kısmında kahveler, Sumatra, Colombia 

ve Ethiopia’dan derlenmiş. 
Kendilerine özgü yapmış 

oldukları karışımlar, 
espresso bazlı kahveler 
ve son zamanların 
popüler demleme 
yöntemi olan “3. 
dalga kahve” filtre 
kahve seçeneklerini 

BİSİKLET
DOSTU 
MEKANLAR

7
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bulmak mümkün. Tabi güzel bir 
kahvenin yanında olmazsa olmazı 
tatlıyı da unutmamak lazım. Şunu 
özellikle belirtmeliyiz ki; tatlılarda hazır 
pastacılık malzemesi kullanılmıyor, 
doğal süt, krema, un, şeker ve 
meyve kullanılıyor. Atıştırmalıklar 
için kullanılan tüm sebzeler, ata 
tohumundan üretilen ve üretim 
sürecinde hiçbir kimyasal madde 
kullanılmayan iyi tarım ürünleri. 
Aynı şekilde meyveler de sertifikalı 

organik ürünler. Bu kalitede ürün 
kullanmaya özen gösterirken aynı 
şekilde fiyatlandırma konusunda da 
olabildiğince uygun davranmışlar.

Uzun lafın kısası Hub Bisiklet&Kafe’yi 
gelip görmek için bir çok sebep var. 
Bisikletliler için inanılmaz hoş bir 
ortam dekore etmişler. Tabi ki bisiklet 
tutkunu hatta kahve tutkunu olmasanız 
da yolunuzu bu kafeye bir gün düşürün 
deriz. b

“        Hafif içimden sert 
içime kadar kahve 

çeşitlerini sunan kafe 
kısmında kahveler, 

Sumatra, Colombia ve 
Ethiopia’dan derlenmiş. 
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WAHOO 
ELEMNT

Birçok insan için, 
alışkanlıklarından kurtulmak 
birazcık zordur. Piyasada 
kendini kanıtlamış bir markaya 

alternatif olarak çözüm sunuyorsanız, sizi 
farklı kılan bir şeyler sunmalısınız. Wahoo 
dünyanın en çok bilinen aerodinami 
uzmanlarından Dimitris Katsanis ile 
çalışarak yüksek performansa sahip bir 
yol bilgisayarı üretti. İşte bu noktada 
adını sıkça duyduğumuz, önceki 
yıllarda Türkiye’de satışı olmayan ancak 
görmek istediğimiz Wahoo markası 

artık Türkiye’de. Bisiklet mağazalarının 
yanı sıra, internet üzerinden de satın 
alabildiğiniz Wahoo ürünleri, Türkiye’de 
distribütör garantisiyle satılmaktadır. 
Wahoo markasını farklı kılan nedir, hadi 
gelin birazcık bunlardan bahsedelim.

Bu ayki sayımızda incelemiş olduğumuz 
Wahoo Elemnt Roam için görüşlerimizi 
sunacağız. Öncelikle tasarımını 
beğendiğimizi söyleyebiliriz. Şık bir kutu 
içerisinde gelen Wahoo Elemnt Roam, 
kutu içinden 1 adet Wahoo Elemnt ROAM 
GPS bisiklet bilgisayarı, 1 adet bar önü 
bağlantı aparatı, 1 adet boğaz bağlantı 
aparatı, 1 adet USB şarj kablosu çıkıyor. 

Her yolculuğu yeni bir macera olarak 
görenler için tasarım yaptığını söyleyen 
Wahoo firması, Elemnt Roam’da 2.7” 
renkli ekran, uzun ömürlü pil ve entegre 
montaj tasarımını bir araya getirmiş. 2.7” 
renkli ekran dayanıklı Gorilla camdan 
üretilmiş. 2.7” 68.6mm köşegen ekranı 
ile rakiplerinin arasında daha büyük bir 
ekran alanına sahiptir. Gömme montajlı 
ortam ışığı algılama ekranı sayesinde, 
tüm ışık koşullarında verilerinizi okumayı 
kolaylaştırıyor. Ekranın üstünde ve sol 
tarafında tasarlanan QUICK LED’lerle, 
sürüş anında, hız, güç ve nabız uyarılarını 
ayarlayabiliyorsunuz. 

Diyelim ki nabız uyarısına ayarlardınız. 
Sol tarafta bulunan led uyarılarla, 
nabzınız arttıkça, uyarı ışığının rengi 
yeşilden, kırmızıya doğru yükseliyor. 
Ya da daha önce oluşturduğunuz rotayı 
yüklediğinizde, üst tarafta bulunan LED 
ışıkları, sağa ve sola kayarak size yön 
göstermesi Wahoo Elemnt Roam’u farklı 
kılanlardan bir kaç tanesi diyebiliriz. 
Strava, Ride with GPS, Best Bike Split, 

Mustafa Kemal KARA2

“        Elektronik vites 
sitemi kullanıyorsanız, 

kaçıncı dişlide 
olduğunuzu veya batarya 
seviyenizi ekrandan takip 

edebilmenizi sağlıyor.
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Komoot, MTB Project, SingleTracks 
programlarında oluşturmuş olduğunuz 
rotaları Wahoo Elemnt Roam’a 
indirebilirsiniz.  Farklı detaylardan bir 
tanesi ise, Wahoo Elemnt Roam’un sağ 
yan tarafında bulunan iki tuşun anlık 
ekranı büyütüp küçültmesi. Çok basit 
gözükse de kullanımda sürüş esnasında 
sizin işinizi oldukça kolaylaştırıyor. 

Ana ekranda birçok veriyi aynı anda 
görebiliyorsunuz. Bizim favori ekranımız, 
Hız (KPH-Km/S), kat edilen mesafe (KM), 
ortalama hız (AVG KPH), nabız (BPM), 
anlık eğim (GRADE), ortam sıcaklığı 
(DEG C), maksimum hız (MAX KPH), 
toplam yükselti (M CLIMB), mevcut 
yükselti (ELEVATION), sürüş saati 
(RIDE), saat (CLOCK). Gördüğünüz gibi 
ana ekranda 11 veriye ulaşabilirken, 
yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi 
sağ tarafta bulunan tuşlarla ekranı 
büyüttüğünüzde önce ilk 9 veri, sonra 
7 veri, sonra 4, sonra 3, sonrasında 
ise 2 ilk veriyi büyültülmüş olarak 
görebiliyorsunuz. Yani en büyük ekranda 
ilk 2 veri olarak belirlemiş olduğumuz, 
hızımızı ve kat ettiğimiz mesafeyi 
görüyoruz.  Bu özelliği siz de gerçekten 

çok seveceksiniz. 
Dahili GPS ile daha 
düzgün haritalar ve 
navigasyon verilerini 
görüntüleyebilirsiniz. 

Take Me To(Beni 
şuraya götür) 
özelliği sayesinde 
akıllı telefonunuzda 
belirlemiş olduğunuz 
adrese sizi adım 
adım kolayca 
götürür. Get Me 
Started özelliği ile, 

başladığınız noktaya geri dönmenize 
yardımcı olur. 

Wahoo Elemnt Roam’un tüm özelliklerini 
kolayca erişim sağlamak için, akıllı 
telefonunuzla eşleştirmeniz gerekiyor. 
Oldukça kolay bir kurulumu var. Önce 
Android ve IOS marketlerden indirmiş 
olduğunuz Wahoo ELEMNT uygulaması 
sonra, kişisel bilgilerinizle kurulumu 
sağlayıp, eposta adresinizle doğrulama 
yapmanız gerekiyor. Bunun ardından, 
doğum tarihi, cinsiyet, boy ve kilo 
bilgilerinizi girmeniz, sürüşlerinizle 
doğru verileri almanızda yardımcı 
olacaktır. 

Neredeyse her bisikletçinin sosyal medya 
platformu haline gelen Strava’yı siz de 
kullanıyorsanız, bu cihazı almanız için en 
önemli sebeplerden bir tanesi olabilir. 
Strava uygulamasıyla uyumu gerçektem 
mükemmel. Sürüş esnasında hem LED 
uyarıları, hem de Strava da segmentler 
için tasarlanmış özel ekranının size 
uyarı vermesi, o segmentte KOM için 
cabanızı daha da arttırabilir. Strava’da 
segmentte bulunan yükseltileri size 

anlık olarak göstermesi, bir yokuşun 
ne zaman biteceği konusunda size fikir 
veriyor. Bu özellik artık gerçekten önem 
arz ediyor. Yükseltinin uzunluğu, sizin 
hangi noktada hızlanmanız gerektiği gibi 
detaylar, performansınızı arttırmanıza ve 
gelişiminize yardımcı olabilir. 

Wahoo Elemnt Roam hemen hemen 
her uygulamayla uyum içerisinde 
olması ve sorunsuz çalışması gerçekten 
önemli bir özellik. Elektronik vites 
sitemi kullanıyorsanız, kaçıncı dişlide 
olduğunuzu veya batarya seviyenizi 
ekrandan takip edebilirsiniz. Shimano 
Dura-Ace Di2, SRAM eTAP, FSA WE 
ve Compagnolo EPS uyum içerisinde 
çalışmaktadır.

Aynı zamanda kas oksijen sensörleri,  
BSX insight ve Moxy Muscle Oxygen 
sensörleri üzerinden gelen yoğun 
ve toplam hemoglobin seviyenizi 
ekranınızda görebilirsiniz. Tekli veya 
çift tipli powermetrenizden gelen watt 
verilerini ekranınızda gösterir.

Bunların yanı sıra, Bluetooth ve ANT+ 
kablosuz sensörlerle de uyum içerisinde 
çalışmakta. Kadans sensörü, nabız 

sensörü, radar sensörlerini ayrıca satın 
alıp kolayca eşleşme yapabilirsiniz. 
Diğer markalarla da uyumlu bir şekilde 
çalışmaktadır. Yine TrainingPeaks 
kullanıcılarının antrenman planlarını 
kolayca yürütebilir ve sonuçlarınızı 
hızlı bir şekilde eşleşme yapabilirsiniz. 
Ayrıca Smart Trainer uyumluluğu da 
egzersiz planınızı içerde kullanmanıza 
olanak sağlıyor. Daha önceki sayımızda 
incelemiş olduğumuz Wahoo Kickr ile 
uyumluluğu ise oldukça etkileyici. Bu 
sayede akıllı eğitmenler eşliğinde hazırlık 
yapmanıza olanak sağlıyor. 

Canlı izleme portalı sayesinde 
sürüşünüzün linkini mesaj veya email 
olarak istediklerinize gönderebilirsiniz. 
İster evde sizi bekleyen sevenlerinize, 
ister antrenörünüze, isterseniz de 
yolda buluşacağınız arkadaşlarınıza 
gönderebilirsiniz. Bu özelliği 
kullanabilmeniz için yanınızda bir akıllı 
telefon taşımalısınız. 

Bike Pedia ekibi olarak yazacağımız tek 
olumsuz ise, telefonunuzla eşleştirme 
sonrasında, sadece E-Posta ve SMS 
bildirimlerini ekranda görebiliyorsunuz. 
Diğer uygulama bildirimlerini ne 
yazık ki Wahoo Elemnt Roam’da 
göremiyorsunuz. Gelen çağrı ve SMS 
bildirimlerinde yukarıdaki LED ışıkların 
sizi uyarıyor olması güzel olmuş, ancak 
size gelen çağrıları, Wahoo Elemnt 
Roam üzerinden cevaplayamıyorsunuz. 
Bir sonraki güncellemelerde düzelir mi 
bilemiyoruz. Belki de güvenlik açısından 
bu özelliği kullanmıyor olabilir. 
Bir sonraki ürün incelemeyle görüşmek 
dileğiyle, keyifli sürüşler. b

Fiyatı : 2.499 TL
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Genelde taze meyve yemek için 
zamanı ve imkânı olmayan 
kişilerin, pratik olduğu için 
tercih ettiği kuru meyveler tam 

bir enerji deposudur. Daha az su içerirler 
fakat karbonhidrat, lif, mineral, antioksidan 
ve karotenoid bakımından da oldukça 
zengindirler. Yorgunluğa iyi geldiği için de 
özellikle fiziksel aktivite öncesi ve sonrasında 
tercih edilebilecek iyi bir besindir.

Kuru meyveler paketli alınacaksa mutlaka 
etiket bilgisi okunarak alınmalıdır. Şeker 
ilavesiz olanlar tercih edilmelidir ve paketin 
içerisinde olan tek madde yediğiniz kuru 
meyve olmalıdır. 

Taze meyvelerde olduğu gibi kuru 
meyvelerde de porsiyon miktarı çok 
önemlidir. Bazı kişiler kuru meyveleri 
atıştırmalık olarak görüyor ancak unutmayın 
ki, her yiyeceğin bir kalorisi ve şeker içeriği 
vardır ve fazla yenilmesinin yararlarından çok 
zararlarını görebilirsiniz. 

Kuru meyveler yoğun şeker içeriğinden 
dolayı tatlı olarak yemek için de idealdir. 
Kuru meyveler yaş meyvenin içerdikleri 
%80-%95 oranındaki suyun %10-%20 
oranlarına düşürülmesi ile elde edilir. Bu 
işlemden sonra, C vitamini kaybolur ancak 

 ENERJİ DEPOSU 
KURU MEYVELER
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Suyunu ve vitamin değerini kaybetmiş kuru 
meyveler ancak fiziksel aktivite önce ve 
sonrasında tercih edilecek iyi bir besindir.

diğer minerallerin korunduğu kuru meyveler, 
vücudu serbest radikallere karşı korurlar.

Kuru meyvelerin diğer faydaları

* Sinir sistemini korumada etkilidir.
* Demir içeriği yüksektir. Kan yapımında 
etkilidir ve enerji vericidir.
* Besin değeri oldukça kuvvetlidir. Potasyum, 
magnezyum ve çinkonun iyi kaynaklarıdır. 
* Sindirim sorunlarına iyi gelir. 
* Kuru meyveler vücuda zarar veren 
kansere yol açan serbest radikallere karşı 
koruyucudur.
* Şeker hastalığı, insülin direnci, kabızlık, grip 
ve böbrek hastalıklarına karşı koruyucudur.

Ara öğünlerinizde mutlaka bulundurmanız 
gereken kuru meyveler 

Kuru Erik: Lif içeriği çok yüksektir. Lifli 
besinler bağırsaklardaki yağ emilimini 
azaltarak ve doygunluğu arttırarak 
da kilo vermeye yardımcı olurlar. Bu 
besinler ayrıca bağırsakları çalıştırarak 
kanserojen maddelerin vücuttan atımına 
da yardımcı olurlar ve yüksek kolesterolün 
düşürülmesinde de etkilidirler. 

Yaban Mersini: Kansere karşı vücudu 
koruyan enzimleri aktif hale getirmektedir. 
Kan şekerini düşürüp bağırsak 
metabolizmasını düzenlemektedir. Kalp krizi 
riskini azalttığı, göz yorgunluğunu giderdiği, 
şeker hastalığından kaynaklanan görme 
bozukluklarını engellediği bilinmektedir. 

Kuru Kayısı: Besleyici ve potasyum açısından 
çok zengindir. Sindirim sorunlarına iyi 
gelir. Aynı zamanda stresi ve kansızlığı 
önler. İçerdiği A vitamini akne gibi cilt 
bozukluklarını önler. Görme fonksiyonlarını 
güçlendirir, şeker hastalığının gelişimini 

engeller, bağışıklık sistemini korur. Kayısı 
da lifli bir meyvedir. Lifli besinlerin kan 
şekerinin dengeli yükselmesini sağladıkları, 
zararlı maddelerin bağırsakta kalma süresini 
kısalttıkları için kanserden korunmada faydalı 
oldukları kanıtlanmıştır.

Kuru Dut: Kalsiyum, demir, B1, B2 ve C 
vitamini yönünden zengin olan dutun birçok 
hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Beyaz 
dut ateş düşürücü ve idrar söktürücü etkiye 
sahiptir. 

Kuru İncir: İçeriğinde yüksek oranda 
protein, vitamin ve mineral vardır. Bu sayede 
hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir 
besindir. 100gr. kuru incir yenilirse vücudun 
günlük gereksinimlerinden kalsiyumun 
%17’si, demir ve magnezyumun %30’u, 
fosforun %20’si, B1 vitamininin %5’i ve 
B2 vitamininin %4’ü karşılanmış olur. İncir, 
içerdiği yüksek orandaki liflerle kolesterolün 
kana karışmadan atılmasını sağlar. 

Kuru Üzüm: Karbonhidrat içeriği nedeniyle 
iyi bir enerji kaynağıdır. Kuru üzüm A, 
B1, B2, C vitaminlerini ve demir, çinko, 
potasyum, magnezyum, fosfor gibi çeşitli 
mineralleri içerir. Kansızlık sorununa karşı 
koruyucu bir besindir. Kuru üzümün içindeki 
demir vücutta kolayca emilebilmektedir 
ve günlük demir ihtiyacının yaklaşık %35’i 
karşılanabilmektedir.

Hurma: İçerdiği demir, kırmızı kan 
hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini 
kontrol eder. Özellikle hamilelikte kansızlığın 
engellenmesini ve bebeğin gelişimi için 
hayati önem taşıyan kandaki alyuvarlar 
dengesinin uygun hale gelmesini sağlar. 
İçeriğinde bulunan kalsiyum ve fosfat ise, 
iskelet oluşumu ve vücudun kemik yapısının 
dengelenmesi için çok önemlidir. b

Deniz ZÜNBÜLCAN
Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı
2

7
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LASTİK 
DEĞİŞTİRME
VE YAMA

Her bisikletlinin en büyük korkusudur lastiğin patlaması. 
Her ne kadar zırhlı lastik, ekstra koruma bantları kullanılsa 

da yine de lastiğin patlama ihtimali vardır. Şayet dolgu lastik 
kullanmıyorsanız. O halde bu işlem nasıl yapılır, dikkat edilmesi 
gereken noktalar nedir, ele alalım.

Bisiklet ile ilgili mekanik 
işlemler ne kadar kolay olursa 
olsun hata yapma olasılığınız 
vardır. Geçtiğimiz sayıda 

vites ayarını anlatmıştık. Bu sayıda 
yapacağınız bir yanlışın sizi yaya 
bırakacağı, aslında çok önemli olan 
bir konuya parmak basıyoruz: Lastik 
değiştirme ve yama yapma.

Lastik değiştirme ve takıp çıkarma 
ile başlıyoruz. Lastiğiniz patladığında 
ya da lastiklerinizi değiştireceğiniz 
zaman dış lastiklerinizi çıkarır 
sonra da takarsınız. Her ne kadar 
kolay gözükse de yanlış bir hareket 
ile çemberinize hasar verebilir, iç 
lastiğinizi yırtabilirsiniz. Dış lastikler 
şişirildiği zaman jant çemberine 
adeta kenetlenirler. Bu yüzden lastiği 
şişirirken sesler duyarsınız. Bu lastiği 
çemberden sökmek istediğinizde 
öncelikle bahsettiğimiz kenetlenmeyi 
bozmalısınız. Baş parmaklarınızı 
jantın çemberine yerleştirip kalan 
parmaklarınızla lastiği çemberden 
kurtarın. Lastiğin iki tarafını da komple 
çemberden kurtardıktan sonra 
mümkünse avucunuzun içi ile lastiği 
çemberin kenarından dışarı bastırın. 
Eğer bu şekilde çıkaramazsanız 
plastik bir lastik levyesi ile bu işlemi 
gerçekleştirebilirsiniz. Ancak ince 
bir iç lastiğe sahipseniz dikkatli 
olmalısınız. Aynı zamanda da metal 
levye kullanmamanız çemberinizin 
çizilmemesi için de doğru olacaktır. 

Bu işlemi yapmaya mümkünse sibopun 
tam ters tarafından başlayın. Yeni dış 
lastiği takarken yönüne dikkat ederek 
önce bir tarafını çembere geçirin. 
Ardından iç lastiğin dış lastiğin içine 

Serin ÜÇER2YAŞAM

7
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tamamen geçtiğine emin olarak 
yerine yerleştirin. Son olarak yine 
mümkünse ellerinizle lastiğin diğer 
tarafını çembere sokun. Lastik ve jant 
setinizin izin verdiği azami basınca 
göre olabilecek en yüksek basınç 
ile dış lastiğinizi yerine oturtun. Bu 
işlem doğru bir şekilde gerçekleşirse 
lastiğiniz yalpa yapmayacaktır. Eğer 
dış lastiği yerine oturturken sorun 
yaşıyorsanız çember ve lastiğin arasına 
sabun gibi kayganlaştırıcı bir sıvı 
sürebilirsiniz. Bu sayede uygun lastik 
basıncı ile dış lastik yerine oturacaktır.

Şimdi gelelim iç lastiğe yama yapma 
ve dış lastiği kontrol etme konusuna. 
İç lastiğin patlamasının birçok sebebi 
olabilir. En çok görülen sebepler;

* Dış lastiğe sivri bir cismin (cam, iğne, 
diken gibi) batması 

* İç lastiğin “yılan ısırığı” olması

* Jant iç bandının bozulması

* Dış lastik takılırken iç lastiğin 
delinmesi

* İç lastik sibopunun kopması

Son madde haricinde iç lastik yama 
ile tamir edilebilir. Ancak iç lastiğinizin 
sibopu koptuysa yeni iç lastik 
kaçınılmazdır. 

Lastiğiniz patladığında öncelikle 
iç lastiği çıkarmalısınız. Patlağın 
neresinde olduğunu bulmanız 
önemlidir. Patlama sebebini 
deliğin yönüne ve sayısına göre 
belirleyebilirsiniz.

Patlak lastiğin iç tarafındaysa: Jant iç 
bandında kayma olduğu için çember 
deliği iç lastiği kesmiştir. Bandın 
çember deliklerini kapadığına emin 
olunmalıdır.

Patlak lastiğin dış tarafında ve bir 
taneyse: Dış lastiği sivri bir cisim 
delmiştir. Buna yol açan cisim dış 
lastiği delip geçmiş ve iç lastiği 
delmiştir. Bu cisim delip dış lastikten 
çıkmış olabileceği gibi tamamı ya da 
bir parçası hala dış lastikte kalmış 
olabilir. Bu nedenle dış lastiği delen 
cisim bulunup çıkarılmalıdır. Aksi 
halde yeni iç lastik takıldığında ya da 
eskisi yama yapıldığında kalan bu 
cisim yine patlağa neden olacaktır. 

Patlak dış lastiğin dış tarafında ve 
yanyana iki taneyse: Düşük basınç 
ile kullanılan dış lastik yüzünden iç 
lastik ezilerek delinmiştir. Tamirden 
sonra dış lastiğe doğru basınç ile hava 
doldurulmalıdır.

Yeni lastik taktıktan sonra ilk şişirme 
esnasında patlama olursa: Dış lastiği 
takarken iç lastiği delmiş olma 
ihtimaliniz çok yüksektir.

Yama nasıl yapılır?
Öncelikle dış lastiği janttan ayırmadan 
önce sibobu temel alarak konumunu 
ve yönünü kaydedin. Bu takarken aynı 
yönden takmanız ve patlağa yol açan 
şeyin bulunmasında kullanmanız 
açısından bu gereklidir. 

Patlağı bulmak, patlağa yol açan 
cisim dış lastik üzerinde ise kolaydır. 
Ancak bu her zaman mümkün olmaz. 
Yeri bulmak için dış lastiğin içini elle 
yoklamak ve cismi bulmak sonra da 
buna karşılık gelen iç lastik bölümünü 
inceleyip deliği bulmak mümkündür. 
Bu olmuyorsa iç lastik çıkartılıp bir 
miktar şişirilir ve eğer varsa bir miktar 
su içine daldırılıp delik bulunabilir. Su 
yoksa delikten hava çıkışını kulağınıza 
yaklaştırarak, elinizi ıslatıp lastik 
üzerinde gezdirerek ya da burnunuza 
yakın tutup hava çıkışını tespit etmeye 
çalışarak deliği bulabilirsiniz. Son 
olarak da gözle kontrol yapabilirsiniz. 
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İç lastikte patlak yer bulunduğunda 
buna karşılık gelen dış lastik kısmını 
iyice kontrol edip varsa patlağa yol 
açan cisim bulunup çıkarılmalıdır. İç ve 
dış lastik üzerlerindeki toz, toprak ve 
benzeri kirlerden mümkün olduğunca 
temizlenmelidir. 

Yama öncesinde iç lastiğin havasını 
tamamen boşaltmalısınız. Az da 
olsa şişirilmiş bir iç lastiğe yama 
yaparsanız, havası boşaltıldığında veya 
lastik janta takılırken yamanın altında 
kalan kısım büzüşecek ve yapışma 
işlemini olumsuz yönde bozacaktır. 
Tersi yapıldığında, yani 
havası alınmış bir lastiğe 
yama yapıldığında, lastik 
şişirildiğinde yamanın 
altında kalan bölüm yama 

dışına doğru genişlerken gerginliği 
sağlayacak ve şişirilme işlemi iç lastiğe 
yapılan baskı ile devam ederken yama 
deliği daha iyi kapatmaya devam 
edecektir. 

Piyasada çeşitli yamalar olsa da 
en çok görülenler kendinden 
yapışkanlı olanlar ve yapıştırıcı ile 
yapıştırılanlardır. İki yöntemin de 
uygulaması neredeyse aynıdır. İç 
lastiğin patlak yerini bulduktan 
sonra yama kitindeki zımpara ile 
yüzeyi temizleyin. Yapışkanı ayrı kit 
kullanıyorsanız yamanın büyüklüğüne 
nazaran daha büyük bir alana ilacı 

sürün ve kurumaya bırakın. 
Yapışkan matlaştıktan 
sonra yamayı üzerine 
yapıştırıp basınç 
uygulayın. Kendinden 
yapışkanlı yamaların 
tek farkı yapışkanın 
kurumasını beklemenizin 

gerekmemesidir. 

Eğer yama düzgün yapıştıysa 
sorunsuz bir şekilde kullanmaya 
devam edebilirsiniz. Bisiklete 
çıkarken yanınıza yama seti ve pompa 
almayı unutmayın. Bu sayede kötü 
sürprizlerden korunmuş olursunuz.b
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7

Sram ilk olarak Red eTap 
ile 2017 yılında tamamen 
kablosuz elektronik vites 
sistemini piyasaya sürdü. 

Bisiklet sektöründe büyük ilgi gördü 
fakat fiyatı ile çok can yakıyordu. Ayrıca 
2x11 sistemi ile o zamanlar yenilikçi gibi 
dursa da mtb serisinde 12’li sisteme 
çoktan geçildiği için insanlar acaba 
demeden edemiyordu. 2018 yılında 
XCO yarışlarında Nino Schurter’in 
bisikletinde dikkat çeken bir detay vardı. 
Vites kolundan kablo çıkmıyordu! Aynı 
zamanda da arka aktarıcıda alışılmışın 
dışında pile benzeyen bir çıkıntı vardı. 
Evet tahmin ettiğiniz gibi 12’li sistemin 
ilk denemelerini Nino Schurter XCO 
serisinde yaptı. Ertesi yıl Sram büyük bir 
atılım ile AXS serisini tanıttı. Sram AXS 
yol ve mtb donanımlarının tamamını 
kapsıyordu. Sram Red eTap AXS ile 2x12 
yol grup seti, Sram XX1 ve XO1 AXS ile 
1x12 mtb grup seti ve Sram Reverb AXS 
ile yükseklği ayarlanabilir sele borusu 
tamamen kablosuz hale geldi. Fakat 
halen yüksek fiyat gibi bir sorun vardı. 

2019 yılında Sram Force eTap AXS ile 
yüksek fiyat bir nebze de olsa kırıldı. 
Şu anda bile çok uygun bir fiyata sahip 
olmasa da rakiplerine göre üstün 
özelliklere sahip olan Sram Force eTap 
AXS incelemesi ile karşınızdayız.

Sram Force eTap AXS grup seti arka 
aktarıcı, ön aktarıcı, kollar, aynakol, kaset 
ve zincirden oluşuyor. Frende daha önce 
kullandığınız telli freni kullanabilir ya 
da hidrolik disk seti tercih edebilirsiniz. 
Komple grupsetin Sram Red eTap AXS 
grupsete göre 200-300 gram civarında 
bir fazlalığı bulunuyor. Aradaki yaklaşık 
6,400TL’lik fiyatı düşününce oldukça 
makul duruyor. Fiyat konusuna sonra 
tekrar değineceğiz, şimdi parçalarla 
yakından ilgilenelim.

Sram 12’li yol kasetlerinde eskiden 
gelen hg kaset geleneğini bozarak yeni 
bir standarda geçmiş bulunuyor. XDR 
adı verilen bu standart mtb serisinden 
tanıdığımız XD’ye şekil olarak çok 
benzese de arada ufak farklar var. 
Merak edenler için söyleyelim; XD 
göbeği XDR göbeğe ufak bir işlemle 
çevirebiliyorsunuz ancak XDR göbeği 
XD göbeğe çevirme şansınız yok. Bu 
işlemi sosyal medya hesaplarımızda 
bulabilirsiniz. 

Aktarıcılar ve kol yepyeni tasarıma sahip. 
Kablosuz oldukları için her birinde 
pil yer alıyor. Aktarıcılarda özel piller 
kullanılırken kollarda düğme piller 
kullanılmış. Kutudan ilk çıkardığınızda 
pilleri şarj etmeniz gerekiyor. Parçalara 
takıp çalıştırmayı denediğinizde hayal 
kırıklığına uğrayabilirsiniz bu yüzden 
bu detay önemli. Parçaların bisiklete 
takılmasında hiç bir farklılık yok. Sadece 

SRAM 
FORCE
eTAP AXS
İNCELEME Serin ÜÇER2
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vites kablosuna ihtiyacınız yok. Fren 
kablosu konusunda her şey aynı. Kollar 
ve aktarıcıları üzerlerinde bulunan 
AXS butonları ile eşleştirip kullanmaya 
başlayabiliyorsunuz. Standart ayarlarda 
sağ kol vitesi düşürüyor, sol kol 
yükseltiyor. İki kola aynı anda basarsanız 
ön aktarıcı konum değiştiriyor. Pedallar 
dönmezken vitesin değişmemesi ve 
zincirin tam çaprazlara geçmemesi 
güzel detaylar. 
AXS sistemlerde yer alan darbe koruma 
sistemi bu sistemde de yer alıyor. 
Dışarıdan gelen büyük darbelerde 
aktarıcı içeri gidiyor, sorun geçtiğinde 
geri geliyor. 

Vitesin ince ayarları yine AXS butonları 
ile gerçekleştiriliyor. Bu parçalara 
Sram’ın mobil uygulaması ile bağlanıp 
son güncellemelerini yapmanız büyük 
avantaj sağlayacaktır. Şu anda bile 
her geçen gün geliştirilmeye devam 
eden sistem bu sayede daha sorunsuz 

Bu Sayfada

Yer Almak

İster Misiniz?

Bilgi için: info@bikepedia.com.tr

çalışacaktır. Ayrıca bu uygulama 
ile vites atma ayarlarını yapabiliyor 
isterseniz düğmelerin işlevlerini 
değiştirebiliyorsunuz. 

Aynakol önceki Force serisi gibi karbon 
kollara sahip. Sram’ın yeni dub serisi 
göbeği ile daha rijit bir kullanım sunuyor. 
Dub göbekleri farklı kadrolar için farklı 
standartlarda alabiliyorsunuz. Bu yüzden 
grupseti alırken bisikletinize uygun olan 
orta göbeği tercih etmelisiniz. 

Yeni tasarım 12’li zincire gelirsek, 
bu zinciri takarken yönüne dikkat 
etmelisiniz. Bunun dışında 11’li serilere 
göre çok farklı olmadığını söyleyebiliriz. 

Son olarak fiyata gelecek olursak, fren 
bacakları hariç Sram Force eTap AXS 
grup seti ülkemizde 16,000tl civarına 
satın alabiliyorsunuz. Kablosuz aktarım 
sistemlerini yakından takip etmeye 
devam edeceğiz. b



µ Tanju TAŞÇILAR

Bir ülkenin çehresini en iyi bisiklet 
kullanarak öğrenirsiniz. Çünkü pedal 

çevirip terinizi akıtarak binbir zorlukla tepeleri aşmak 
ve özgürce tepelerden sallanmak durumundasınızdır.

Ernest Hemingway
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ETKİNLİKLERİNİZ
YENİ BOYUTTA

RELIVE
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Katettiğiniz mesafeleri, 
gittiğiniz rotaları 
eğlenceli bir şekilde 
üç boyutlu video 
haline getirmek 
istemez misiniz? Relive 
uygulaması ile bunu 
yapmak son derece 
basit. 

Strava ile 
kaydettiğiniz 
etkinliklerinizin 
üç boyutlu olarak 

izlenebileceği videolarınızın 
oluşturulması güzel bir 
fikirdi. Bu hoş fikir ile Relive 
doğdu. Önceleri Strava 
verilerini alıp işleyerek 
video oluşturan ve size 
ileten bir Strava “Plug-
in”i(Eklentisi) idi. Strava 
ile birlikte gelişti. Strava’ya 
grup sürüşleri eklendiğinde 
bir videoda grup olarak 
katılanları izlemeniz de 
mümkün olmuştu. Zamanla 
Strava benzeri etkinlik 
kaydedici diğer uygulamalar 
için de kullanılmaya 
başlandı. Relive için 
artık bu uygulamalar 
“tracker(izleyici)” 
uygulamalardı.  
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Tanju TAŞÇILAR2

7
Temmuz 2019’a yaklaşırken 
bazı şeyler değişmeye ve işler 
karışmaya başladı. Relive yavaş 
yavaş kendi başına bir uygulama 
haline dönüşmeye ve herşeyden 
önce bir topluluk uygulaması 
haline gelmeye başladı. Diğer 
uygulamalarda olduğu gibi 
arkadaşlıklar ve takipler eklendi. 
Etkinlik kaydı Strava gibi esas 
uygulamalar yerine Relive 
içinden başlatılabilir hale geldi. 
Burada Strava, kullanıcılarının 
özel verilerine erişimin Relive 
tarafından kullanılmasını uygun 
bulmadığını gerekçe göstererek, 
Relive’ın verilere erişimini 
kapattı. Diğer uygulamalar 
bağlantıyı sürdürseler de Strava 
gibi en çok sporcuya sahip bir 
uygulamada Relive “doğrudan/
otomatik” kullanılamıyodu. 
 
Relive kendi “tracker” 
modülünü uygulamasına ekledi. 
Bu şekilde “tam bağımsız” bir 
uygulama olarak kullanılabilir 
hale gelmiş oluyordu. 
Geçen zaman içinde mobil 
uygulamadan web sayfasının 
kullanımına kadar pek çok 
değişiklik yapıldı.  
 
Uygulamanın esası olan mobil 
uygulama Android ve iOS 
için telefonunuza kurulup 
kullanılabilir. Bir kez kullanıcı 
oluşturulduktan sonra cep 
telefonunuzdaki uygulamadan 
ya da web üzerindeki 
uygulamadan kullanım 
sağlayabilirsiniz, elbette kendi 
sınırlamaları ile... 



62  •  bikepedia  •  ŞUBAT ‘20 63ŞUBAT ‘20  • bikepedia •  

Etkinliğinizi kaydetmek için ya bir 
başka uygulamayı “tracker” olarak 
ayarlamanız ya da Relive’ın kendi 
izleyicisini kullanmanız gerekiyor. 
Harici uygulama kullandığınızda 
öncelikle bunun için giriş bilgilerinin 
ayarlanması gerekmekte. Mesela 
Endomondo ile sürüş yapıp Relive 
videosu oluşturabilirsiniz. Bunun 
için ayarlarda Endomondo kimlik ve 
şifrenizi girmeniz ve Endomondo’yu 
“tracker” olarak ayarlamanız 
gerekmekte.  
 

Ama mobil uygulamayı kullanmadan 
önce kesinlikle yapmanız gereken 
Relive uygulaması için güç koruma 
davranışını ayarlamaktır. Aslında 
bu ayarı yapmadan uygulamayı 
başlatırsanız Relive sizi uyarıyor ve 
ayarı yapmanızı istiyor. Uygulama 
çalışırken bu ayar mümkün 
olmayabiliyor. Bu nedenle önce 
uygulamayı arka planda da 
çalışmayacak şekilde kapatmanız 
gerekiyor. Sonrasında sisteminizde 
Pil Ayarları -> Uygulamalar -> Relive 
ile açılan pencerede genellikle 
“Pil Tasarrufu(Önerilir)” şeklinde 
varsayılan olarak ayarlanmış seçeneği, 
“Kısıtlama Yok” şeklinde değiştirmeniz 
gerekmekte. Bunu yapmazsanız 
yine kayıt yapılıyor ama geçtiğiniz 
yollar değil, durup telefonunuzu 
açtığınız noktalar arası düz çizgiler 
şeklinde çizilmiş olarak bir kayıt elde 
ediyorsunuz.  
 
Etkinliğinizi “Başlat” düğmesi ile 
başlatıyorsunuz. Dilediğiniz yerde 
durup fotoğraf ve video çekebilirsiniz. 
Bunlar etkinliği bitirdiğinizde uygun 
yerlere yerleştirileceklerdir. Etkinlik 
kaydedilirken beliren “Durdur” 
düğmesi anlaşılacağı gibi kaydı 
durduruyor. Gerekirse kaldığınız 
yerden devam edebiliyorsunuz.

Sonunda “Bitir” ile etkinliğinizi 
sonlandırabilirsiniz. Bundan sonra 
etkinliğiniz süresince çekilen fotoğraf 
ve videoların düzenlenmesini sağlayan 
bir sayfaya geliyorsunuz. İstediğiniz 
fotoğrafı videoya alır ya da almazsınız. 
Yerini de değiştirebilirsiniz. Hatta 
etkinlik sırasında değil de daha önce 
çekilmiş olanları da yerleştirebilirsiniz.  
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Ancak!... Evet buradaki “ancak” 
önemli! Bu işlemi “video oluştur” ile 
bitirdiğinizde eğer ücretli olan “Relive 
Club” üyesi değil de ücretsiz kullanıcı 
iseniz videonuzu düzeltip yeniden 
oluşturma hakkınız bulunmuyor. 

Bu nedenle işlemi bitirmeden her 
şeyi iyice kontrol etmenizde yarar 
vardır. Relive Club üyeliği şu sıralarda 
112.99TL yıllık veya 19.99TL aylık 
olarak görünüyor. Ücretli olan 
seçenekte video özellikleri ile ilgili 
bazı ayarların yanısıra yeniden 
oluşturma hakkınız da oluyor. Video 
oynama hızını, kalitesini ve benzeri 
bazı özellikleri değiştirebilirsiniz. 
Ses ekleyebilirsiniz. Buna değip 
değmeyeceğine siz karar vereceksiniz.  
Eskiden videolar web uygulamasından 
da düzenlenebiliyordu. Şu 

anda oldukça basit bir arabirim 
oluşturulmuş durumda. Profilinizi, 
takip uygulamalarınızı, tercihlerinizi 
buradan ayarlayabilirsiniz. Ayrıca 
başka uygulamalarla kaydedilmiş 
.gps dosyalarını kullanarak elle 
Relive uygulamasına “İçe Aktar” 
alanından giriş yapabilir ve video 
oluşturabilirsiniz. Mesela Strava 
kullanıcıları bu yolu kullanıp videolarını 
oluşturabilirler.  
 

Geçen sayıda 
incelediğimiz 
Endomondo 

uygulamasi ile 
uyumlu çalışabiliyor

Bu sırada o noktadaki eğimi, hızı 
ve diğer bazı ölçüleri de izlemeniz 
mümkün oluyor. Sağ üst kısımda yer 
alan “Layers-Katmanlar” altında “% 
Grade-% Eğim” ve “Velocity-Hız” 
katmanlarını görüntüde aktif hale 
getirip izleyebiliyorsunuz. Relive’ın 
bu konuda gelişme kaydedip farklı bir 
yaklaşımı daha iyi sunacağı görülüyor.  
 
Her ne kadar “İnteraktif Rota” kısmı 
olsa da görülen bir şey var, o da 
Relive’ın Strava ya da benzeri diğer 
uygulamalar gibi sporcunun verilerini 
kaydedip gelişiminde kullanmasına 
yönelik bir uygulama yerine hoş bir 
görsel oluşturmaya yönelik olduğu 
gerçeği olarak karşımıza çıkıyor.b

Verilerim kısmında ise daha önce 
kaydedilmiş olanları incelemeniz, .gpx 
olarak dışa aktarabilmeniz ve “Gözat” 
ile videoları izlemeniz mümkün. 
Videoları izlerken bilgisayarınıza 
indirebilirsiniz de. Arşiv oluşturmanız 
açısından bunu öneririz. Ayrıca 
bu şekilde indirdiğiniz videoları 
düzenleyebilir, ses ekleyebilir, 
beğenmediğiniz bölümleri çıkarabilir 
veya eklemeler de yapabilirsiniz. 
 
Relive yeni bazı eklemeler ile 
sadece video oluşturmanın ötesine 
geçmeyi planlıyor olmalı. Video 
izlerken “İnteraktif rotayı gör” ile 
yeni bir pencere açılmakta. Burada 
videonun benzeri üç boyutlu bir yapıda 
etkinliğinizi incelemeniz mümkün 
oluyor. Ekranın alt kısmında fare ile 
gezinirken rotayı takip edebiliyorsunuz. 
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Son birkaç 
yıldır görmeye 
başladığımız Gravel 
adında bir bisiklet 

türü var. Bisiklet türlerine 
aşina olanlar bu bisikletleri 
Cyclo Cross (CX) türüne 
benzetseler de aralarında 
ciddi farklar var. Gravel adı 
verilen bu bisikletler genel 
kanı olan toprakta gider 
düşüncesinin aksine esasen 
her yolda gidebilen tur 
bisikleti olarak tanımlanıyor.  
 

Gravel ve CX bisikletlerinin 
arasında farklılıklar 
bulunuyor. 
 
- Kadroların tekerlek 
açıklıkları CX bisikletlerde 
UCI kurallarına göre 
32mm’yi aşamıyor. Ancak 
Gravel modellerde bu 
boşluk en az 40mm olarak 
tanımlanıyor. Bunun 
sebebi rahat sürüş için 
daha geniş tekerleklerin 
kullanılabilmesini sağlamak. 

BİSAN ALL TRAIL
Gravel tarzı bisikletler iyiden iyiye 
tercih edilir olmaya başlandı. Hal 
böyle olunca bisiklet firmaları bu 
tip modellerin üretimine ağırlık 
vermeye başladı. e-Bike serisine 
de dahil edilen gravel serisi 
2020’de popülerliğini artırmaya 
devam edecek gibi gözüküyor.

Kullanılan 
Shimano jant 
seti oldukça 

dayanıklı. 
Aynı zamanda 
tubeless lastik 

kullanımına 
imkan sağlıyor. 

7
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- CX bisikletler müsabakalarda dar 
dönüşleri yapabilmeleri için kısa arka 
üçgenlere sahiptir. Gravel bisikletler ise 
dengeli sürüş için uzun arka üçgene 
sahiptir. Bu sayede binicisini yormadan 
uzun mesafe alınabilmesini sağlar. 
 
Bunların dışında donanım ve geometri 
olarak ufak farklara daha sahiptir. 
 
Gravel bisikletinin ne işe yaradığını 
tam olarak anladığımıza göre Bisan 
All Trail’e geçebiliriz. Bisan’ın 
2020 lansmanından beri merak 
ettiğimiz Bisan All Trail’e sonunda 
binme fırsatı bulduk. Bisiklet ile 
ilgili deneyimlerimize geçmeden 
önce teknik özelliklere bir göz 

atalım. All Trail, alüminyum kadroya 
ve tamamı karbon maşaya sahip. 
Kablolar kadronun içinden geçiyor. 
Aynı zamanda ön fren kablosu da 
maşanın içinden geçiyor. Bu sayede 
genel olarak derli toplu bir tasarıma 
sahip. Vişne çürüğü ile kahverengi 
arası göz alıcı bir renge sahip. 
Kadro şu anda 52 ve 54cm’lik iki 
boyda satın alınabiliyor. Maşa ve 
arka üçgende bagaj bağlayabilmek 
için vidalar yer alıyor. Shimano jant 
seti önde ve arkada sokma mil ile 
kadroya bağlanıyor. Shimano GRX 
fren kaliperleri alışılagelmiş post-
to-post şeklinde kadroya ve maşaya 
sabitleniyor. Bisikletin üzerinde gelen 
furş kapağı iki kademeli, bu sayede 

Gravel tarzı 
bisikletler artık 

yaygınlaşacak gibi. 
Şehir bisikleti yerine 

bu bisikletlerin tercih 
edilmesi yakındır.

gidon boynunu performans sürüşü için 
dibe kadar indirebiliyor ya da konfor 
için yükseltebiliyorsunuz.  
 
Fotoğraflarda uzun kapağı takılıyken 
görebilirsiniz. Shimano’nun geçtiğimiz 
yıl satışa sunduğu GRX grupsetin 
2x11’li sürümü Bisan All Trail’de 
yer alıyor. Vites geçişleri kusursuz, 
ayrıca arka aktarıcıdaki kilit sistemi 
ile bozuk zeminde zincir sesi duymak 
imkansız. Bisiklette kullanılan 
Shimano WH-RS 370 jant seti oldukça 
dayanıklı. Aynı zamanda tubeless 
lastik kullanımına imkan sağlıyor. 
Gidon farklı şekli ile dikkat çekiyor. Bu 
şeklin sebebini merak edenler olabilir, 
hemen açıklayalım. Yazının başında 
bahsettiğimiz gibi Gravel bisikletler 
her zeminde gidebilen tur bisikletleri 
olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden 
mümkün olan her yere çanta bağlamak 
önemli bir özellik olacaktır. Gidon 
önüne de çanta asmak bu özelliklerden 
biridir. Ancak gidona asacağınız çanta 
droplardan tutmanızı engelleyecektir. 
Bu sebepten gidonun uçları dışa doğru 
açılandırılmıştır. Tabiki başka sebepler 
de olabilir ancak başlı başına bu sebep 
de açıklamaya yeterli olacaktır.  
 
Bisan All Trail’i öncelikle şehirde 
sürdük. Yol bisikletine yakın atikliğe 
sahip olduğunu gözlemledik. Pedala 
verdiğiniz gücü aynen tekerleklere 
aktarabiliyor. Tam hızlanmışken yoldaki 
bozuklukları fark ettik ancak artık çok 
geçti. Frene basmak yerine üstünden 
geçtik. İşte tam burada Gravel 
bisikletin aslında ne işe yaradığını 
anlamış olduk. Bisiklet hem yol bisikleti 
gibi verimli hem de bozuk yollardan 
daha az etkileniyor. Aslına bakarsanız 
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tur bisikletleri uzun zamandır drop 
gidonlarla üretiliyor. Fakat oldukça 
pahalılar ve özel markalarda 
üretiliyorlar. Gravel bisikletler ile bu 
tarz bisikletler artık yaygınlaşacak 
gibi gözüküyor. Hatta insanların şehir 
bisikleti yerine Gravel bisikletlere 
yönelebileceklerini düşünüyoruz.  
 
Şehirde işimiz bittikten sonra dağ 
yollarına çıkmaya karar verdik. 
lastiklerin havasını bir miktar indirip 

stabilize yollara girdik. Tamam bir 
dağ bisikleti kadar konforlu sürüşü 
olmayabilir ancak düz yolda bu denli 
rahat giden bir bisikletin dağ yollarında 
da sorun yaşatmadan ilerleyebiliyor 
olması büyük bir gelişme olabilir.

Ayrıca frenlerin uzun inişlerde sorun 
yaratmaması ve aynı zamanda toprakta 
kaymadan ve tehlike yaşamadan 
ilerleyebiliyor olmak da büyük bir 
artı. Açıkçası Bisan All Trail’i oldukça 

BİSAN ALL TRAIL

KADRO Alloy 6061

KADRO ÖLÇÜSÜ 52-54 cm

MAŞA Karbon

JANT Shimano WH-

RS370

LASTİK CST (700x38C)

ZİNCİR Shimano 105 

CN-HG601-11

FREN SİSTEMİ Shimano GRX 

BR-RX 400 

Hidrolik

VİTES KOLU 2x11 vites

RUBLE Shimano 105 

CS-HG700 (11S) 

(11-34 T)

ÖN AKTARICI Shimano 105 

FD-R7000

ARKA AKTARICI Shimano GRX 

RD-RX810

ÖN JANT GÖBEĞİ Shimano WH-

RS370

ARKA JANT GÖBEĞİ Shimano WH-

RS370

ORTA GÖBEK Shimano GRX 

FC-RX600

GİDON PRO

GİDON BOĞAZI PRO

FURŞ TAKIMI NECO

SELE SELLE ROYAL

SELE BORUSU ENRICO

FREN & VİTES KOLU Shimano GRX 

ST-RX600 (2x11)

AĞIRLIK 10.68 kg

beğendik. Hatta şehir içi ulaşım ve 
hafta sonu turları için biçilmiş kaftan 
olduğunu düşünüyoruz. Bisan All 
Trail’in 2020 yılı için satış fiyatı 
7.850 TL olarak açıklandı. b



µ Tanju TAŞÇILAR

Sessizlikte güzellik vardır 

ve güzellikte sessizlik vardır. 

Her ikisini de bisiklette bulabilirsiniz. 

Mehmet Murat İldan



76  •  bikepedia  •  ŞUBAT ‘20 77ŞUBAT ‘20  • bikepedia •  

Antalya Belek 2020 yılının ilk 
yarışına ev sahipliği yaptı. 
25 Ocak Cumartesi günü 
gerçekleşen yarışta hem 

erkek hem kadın sporcular mücadele 
etti. 

Uluslararası 2020 Kış Antrenman 
Yarış Serisi kapsamında, UCI 1.2 
kategorisindeki serinin ilk yarışı olarak 
yapılan Grand Prix Belek yarışı, 

25 Ocak’ta hem elit erkekler hem de 
elit kadınlar için Expo’dan başlayıp, 
aynı yerde sona erdi. 

Saat 10’da başlayan, dört ülkeden 
dokuz takımın ve 59 sporcunun 
katıldığı elit erkekler yarışı, 122 
kilometrelik bir parkurda gerçekleşti. 
Yarış Aspendos Antik Kenti gibi 
Antalya’nın önemli simgelerine 
uğradı. Galibiyete Salcano Sakarya BB 
Takımından Emre Yavuz ulaştı. İkinci 
sırayı takım arkadaşı Onur Balkan 
alırken, Minsk Cycling Club’tan Alexei 
Shnyrko üçüncü oldu. 

HABER Özgür AYKOL2

7
Erkekler yarışının hemen sonrasında 
14’te çıkış yapan elit kadınlar yarışında, 
dört ülkeden 5 takım ve 32 sporcu 
mücadele etti. 

84 kilometrelik yarışın ardından 
birinciliği Olha Kulynych, ikinciliği 
Olena Sharga, üçüncülüğü Viktoriia 
Melnychuk aldı. Sporcularımızdan 
Azize Bekar altıncı sırayı alarak ilk 
10’da yer aldı. 

Uluslararası kış dönemi bisiklet 
yarışı serisini düzenleyen Enda Tour 
kurucusu Recep Şamil Yaşacan 
konu hakkında, “Spor Turizm 
Birliği ve TÜRSAB destekleriyle 
gerçekleştireceğimiz uluslararası UCI 
yarışlarıyla dünyanın dört bir yanından 
bisiklet takımları ve sporcularını kış 
sezonunda ülkemizde ağırlamak 
istiyoruz” dedi ve amaçlarının turizmi 
12 ay sürdürülebilir kılmak olduğunu 
vurguladı.

Bisikletçilerin kış sezonunu da verimli 
geçirmeleri için, iyi bir antrenman 
imkanı sunan uygun iklim şartlı 
Akdeniz sahillerinin yerli yabancı 
sporcular için tercih sebebi olacağını 
söyleyen Yaşacan, kış sezonunda 
yalnızca İspanya Mallorca Adası’nda 
681 bin bisiklet sporcusu ağırlandığını 
ve buradan yola çıkarak, ülkemizde 
de sporun turizm geleceği adına kritik 
öneme sahip olduğunun farkında 
olduklarını belirtti. 

Uluslararası 2020 Kış Antrenman Yarış 
Serisi, 9 Şubat’ta Grand Prix Manavgat 
ve 16 Şubat’ta Grand Prix Antalya ile 
devam edecek. b

YILIN İLK 
YARIŞI 
BELEK’TE 
YAPILDI
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Bu sayımızda yine sizler için 
deneyimleyip yazma ihtiyacı 
duyduğumuz bir çantadan 
bahsedeceğiz. İzmir’li üretici 

Semçanta’nın ürün kataloğunda olan 
bu çanta ister günlük kullanımlarınız 
isterseniz de uzun mesafe 
kullanımlarınız açısından çok elverişli.  
 
23 litre kapasitesi olan bu çanta hiç 
de azımsanmayacak bir hacme sahip. 
Dıştan bakıldığında küçük gibi görünen 
çantanın yanlarındaki fermuarların 
açılması ve içe bükülmüş kısmın 
dışarıya çıkmasıyla hacmi genişliyor. 
Bu da uzun mesafelerde yanınıza daha 
çok eşya alabilme imkanı sağlıyor. Yine 
dışa çıkan kısmı katlayıp fermurlarını 
kapattıktan sonra günlük kullanımınıza 
uygun hale getirebilirsiniz. 
 
Heybeyi bagaj demiri üzerine, 
cırtları sayesinde rahatlıkla takıp 
sökebiliyorsunuz. Mesala bankaya 
veya alışveriş yapacağınız bir 
yere gireceksiniz bisikletinizi bir 
yere kitlediniz çantanızda önemli 

eşyalarınız var ve hepsini elinize almak 
istemiyorsunuz o zaman çantayı bagaj 
demiri üzerinden cırtlarını hemen 
açarak kurtarır ve gideceğiniz yere 
çantayı rahatlıkla taşıyabilirsiniz. 
Böylelikle çanta size hem bisiklet 
üstünde hem de elde rahat taşıma 
imkanı sağlıyor. 

Ürünün Semçanta’nın sitesindeki satış 
fiyatı 230 TL’dir. Çantaya deneylerimize 
dayanarak performans açısından da 
baktığımızda fiyatının uygun olduğunu 
da söyleyebiliriz. 
 
6 renk seçeneği olan bu çantanın, 
bisikletinizin rengine uygun olanını 
seçip rahatlıkla kullanabilirsiniz. 
 
Yeni sayımızda, yeni bir inceleme ile 
görüşmek üzere. b

BAGAJ 
ÜSTÜ 
HEYBELİ 
ÇANTA
İNCELEME Özgür AYKOL2
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Bu yıl, Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu 12-19 
Nisan tarihleri arasında 
düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıllarda altı etap olan 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 
bu sezon sekiz etaptan oluşuyor. 
Başlangıç ise, geçen yıl olduğu gibi 
İstanbul’dan yapılacak. İstanbul’un 
güzide semti Beykoz ilçesinden 
başlayacak ilk etap 187 kilometre 
sonunda Sakarya Ayçiçeği Bisiklet 
Vadisi’nde sona erecek. 

Bike Pedia ekibi olarak merakla 
beklediğimiz Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu’nda İzmir’in etaplar 
içerisinde olmaması bizleri açıkcası 
üzdü. Umarız ki bundan sonraki 
yıllarda İzmir etaplar içerisinde yerini 
alır. Marmara Bölgesi’nde geçecek 
olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 
sırasıyla Bursa, Balıkesir, Ayvalık, 
Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne’ye 
uğrayacak. Her yıl ülkemizde renkli 
görüntülere sahne olan Türkiye Turu 
19 Nisan’da  İstanbul Sultanahmet 
Meydanı’nda sonlanacak. b

CUMHURBAŞKANLIĞI
TÜRKİYE BİSİKLET TURU

TARİH ETAP	BÖLGESİ MESAFE	(km)

1. ETAP 12 Nisan 2020 İstanbul - Sakarya 187

2. ETAP 13 Nisan 2020 Sakarya - Bursa 195

3. ETAP 14 Nisan 2020 Bursa - Balıkesir 179

4. ETAP 15 Nisan 2020 Balıkesir - Ayvalık 129

5. ETAP 16 Nisan 2020 Ayvalık - Çanakkale 187

6. ETAP 17 Nisan 2020 Çanakkale - Tekirdağ 195

7. ETAP 18 Nisan 2020 Tekirdağ - Edirne 138

8. ETAP 19 Nisan 2020 Lüleburgaz - İstanbul 168
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GRAN FONDO GELİRİ 
DEPREMZEDELERE

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 
2020 yılı içerisinde ilk kez 
Ankara, Bursa ve Muğla’da 
Gran Fondo yarışmaları 

düzenleyecek.

Vizeli bisiklet lisansına sahip amatör 
bisikletçilerin de mücadele edebileceği 
gran fondo yarışları, hem erkek hem 
de kadınlarda olmak üzere genel 
klasman, 16-18, 19-34, 35-39, 40-
44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 ve 
+65 yaş grupları, tandem, paralimpik 
kategorilerinde yapılacak.

Organizasyonun tarihleri;
Ankara - 21 Haziran 2020 Pazar
Bursa - 19 Temmuz 2020 Pazar
Muğla - 06 Eylül 2020 Pazar

Toplanacak katılım ücretinin yüzde 
50’si, depremzede bölgesinde ve 
bisiklet sporunun geliştirilmesinde 
kullanılacak. Yarışmacılar, her bir 
gran fondo yarışma ücreti olarak 
kısa ve uzun parkur için 100 TL 
ödeyecekler. Öğrenci belgelerini 
ibraz eden sporculara ve 60 yaş 

üzerindeki katılımcılara %50 
indirim uygulanacak. Ayrıca tandem 
kategorisinden katılanlar her bir 
yarışmaya çift kişi yerine tek katılım 
ücreti olarak 100 TL ödeyecekler, 
paralimpik yarışmacılar da ücretten 
muaf olacaklar. Kategorilerinde 
ve genel klasmanda ilk üçe giren 
sporcular madalya ve hediyeler ile 
ödüllendirilecekler. Her Gran Fondo 
yarışmasında, kategorilerinde ilk 10’a 
giren sporculara Gran Fondo yarışma 
puanı verilecek olup, 4 gran fondo 
yarışmasında kategorilerinde (Genel 
klasman sonuçları puanlamaya dahil 
değildir) en fazla puanı toplayan 
yarışmacılar 2020 yılı Türkiye Gran 
Fondo Yarışmaları Türkiye Şampiyonu, 
ikincisi ve üçüncüsü olarak ilan 
edilecekler, kupa ve çeşitli hediyelerle 
ayrıca ödüllendirilecekler.

Puan alan ve indirimlerden 
faydalanacak yarışmacılar 
federasyonun resmi web sayfasında 
ilan edilecektir. b

HABER Özgür AYKOL2
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Bisikletle yokuş 
çıkmak ilk başta 
her bisikletli için 
korkutucudur. 

“Acaba gücüm yeter 
mi?”, “Acaba yokuşun 
sonunu görebilir 
miyim?” soruları aklınızı 
işgal eder. Sonuç olarak 
ya o yokuşu çıkarsınız 
ya da çıkmazsınız. 

Bu yazımızda 
anlatacaklarımızı 
uyguladığınız takdirde 
gücünüzün yettiği her 
yokuşu çıkabileceksiniz.

Yokuş çıkmak hem 
manen hem de bedenen 
verilen bir savaş 
olarak tanımlanabilir. 
Bu yüzden iki şekilde 

de tırmanmaya hazır 
olmalısınız. Manen hazır 
olmanız sizi çoğu zaman 
zirveye ulaştıracaktır. 
Yokuşun ne kadar 
süreceğini bilmeniz, sizi 
manen rahatlatacak en 
iyi silahınız olacaktır. 
Tırmanmaya başlamadan 
önce yokuşun ne 
kadar süreceğini 

YOKUŞ 
ÇIKMA 
SANATI

7

öğrenmelisiniz. Bunun 
için motorlu taşıt ile 
keşif, harita veya Strava 
kaydı gibi kaynakları 
kullanmak yöntemlerini 
uygulayabilirsiniz. 
Tırmanışın eğimini ve 
uzunluğunu bilmek ritim 
tutturmakta size büyük 
faydayı sağlayacaktır. 
Yüzde cinsinden verilen 

eğimler yolun 100 metre 
mesafede kaç metre 
yükseldiğini gösterir. 
%10 değerindeki 
bir eğim, 100 metre 
mesafede 10 metre 
tırmanacağınızı belirtir. 
Hangi eğimlerde 
zorlanacağınızı hangi 
eğimlerde sorunsuz 
tırmanabildiğinizi 

zamanla tecrübe ederek 
öğrenebilirsiniz. Tüm 
bu bilgiler ile tırmanışın 
yaklaşık olarak ne kadar 
süreceğini kafanızda 
kestirebilirsiniz. 

Tırmanışlarda yanınızda 
size denk güçte bir 
arkadaşınızın olması 
manen kırılmanızı 
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önleyecek ve birbirinize 
destek olmanızı 
sağlayacaktır.

Tırmanışta gücünüzün sınırlarına 
hakim olmalısınız. Grup sürüşünde 
geri kalıyorsanız gruba yetişmek 
için kendinizi tüketmemelisiniz. 
Aynı zamanda da düzlükten yokuşa 
geçtiğiniz ilk metrelerde kendinizi 
zorlamadan tırmanma ritmine 
geçmelisiniz. İlk başlarda gücünüz 
yeterli gibi gelse de zaman geçtikçe 
hızla tükendiğinizi fark ettiğinizde iş 
işten geçmiş olacaktır. Fiziksel olarak 
en iyi tırmanış yöntemi nabzınızı 
takip ederek sabit tempoda gereksiz 
ataklardan uzak durmaktır. 

Tırmanırken kendinizi çok 
zorladığınızda nabzınız yükselecektir. 
Konfor bölgenizden yukarı çıktığınızda 
çok hızlı yorulacaksınız. Bu yüzden 
nabzınızın yükselmesini hızınızı 
düşürerek engellemeli gücünüz izin 
verdiği hızda tırmanmalısınız. 4-5 
ciddi tırmanışın ardından tırmanış 
temponuzu bulacaksınız. Bu tempo 

ile su ve enerji takviyesi ile uzun 
tırmanışlar yapabilirsiniz.

Toprakta tırmanış ve teknik tırmanış 
konusuna ileriki sayılarımızda 
bulabileceksiniz.

Ne yaparsanız yapın tırmanışlarda 
fiziksel olarak zorlanıyorsanız 
daha hafif oranlara sahip dişli 
kombinasyonları deneyebilirsiniz. 
Unutmayın, şampiyonlar bile 
tırmanışlarda düz yola göre farklı 
vites oranlarını tercih ederler.  Aynı 
zamanda tırmanışlarda oturuş 
pozisyonunuz da etkili olacaktır. 
Kimi biniciler selenin arkasına kayıp 
gidonu üstten tutar, kimisi selenin 
önüne doğru gelip sırtını doğrultmayı 
tercih eder. Siz de kendinize uyan 
pozisyonu deneme ile kazanabilirsiniz. 
Taytınızın kalitesi uyuşmaların önüne 
geçecektir. Ne olursa olsun her 
insanın belli sınırları vardır. Bu sınırlara 
ulaştığınızda bacaklarınızda kramplar 
baş gösterecektir. Böyle bir durumla 
karşılaşırsanız durup dinlenmenizi 
tavsiye ederiz. b
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BİSİKLETLİ 
GEZGİN PINAR 

İLE BİSAN GEZİSİ

7

içinde düzenlenen hazine avı yarışması 
çok iyi düşünülmüş ve organize edilmiş 
bir organizasyondu. Çok çekişmeli ve 
inanılmaz eğlenceli geçen 1 saatin 
sonunda sonuca ulaşmak hiç kolay 
olmasa da ben, Bertan ve Serkan’dan 
oluşan gurubumuzla ipi göğüsledik. 
Bisan’ın bizlere verdiği ödüller için de 
ayrıca çok mutlu olduk. Kendilerine 
tekrar teşekkür ederiz. Bisan, Bike 
Pedia ve Bike İzmir ailesi iyi ki varsınız. 
Herşey harikaydı ve müthiş keyifliydi.

Serkan Otur: İlk başta şuraya buraya 

birşey sakladık, bulun bakalım 
formatında bir oyunla karşılaşacağımı 
düşünmüştüm. Ancak oyunun içine 
girince iyi çalışılmış bir oyun olduğunu 
anladım. Gezgin Pınar bizi peşine 
takıp maceranın içine sürükledi. Bu 
keyifli turu ve oyunu hazırlayıp bizi 
eğlencenin içine sürükleyen Bike İzmir 
ekibine, fabrikanın kapılarını böyle 
uçuk bir ekibe açan Bisan bisiklet 
fabrikasına çok teşekkür ediyorum. 

Bertan Şahin: Her pazar günü olduğu 
gibi evde oturmayarak Bike İzmir 
ve Bikepedia’nın düzenlediği Bisan 
Fabrika Gezisi’ne katıldık. Fabrikaya 
vardığımızda önce hep birlikte kahvaltı 
yaptık, sonrasında fabrikayı gezerek 
bir bisiklet nasıl üretilir bunu gördük. 
2020 model bisikletleri deneyerek 
farklı bisikletler hakkında fikir sahibi 
olduk. Ama hepsinden güzeli Hazine 
Avı yarışmasında ekip olarak birinci 
gelmemiz. Bisikletli Gezgin Pınar 
bulmacalarıyla, koşuşturmacalı, 
eğlenceli, heyecanlı ve çok keyifli bir 
etkinlikti. Ebru ablam ve Serkan abimle 
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B
ike İzmir ile Bike Pedia’nın 
ortaklaşa düzenlediği Bisan 
fabrika gezisi, Ocak ayının son 
Pazar günü 98 bisiklet severin 

katılımı ile gerçekleşti. Bisan’da bizi 
karşılayan kahvaltı ikramı ile başlayan 
bu güzel Pazar günü ziyareti, biraz 
dinlendikten sonra fabrika turu ile 
devam etti. Fabrikada bisiklet üretim 
hatlarını gezdiren teknik sorumlu 
Ali Koca, hatlarda ilerlerken üretilen 
bisiklet parçaları, montajları ve 
teknolojileri hakkında meraklı dostlara 
bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Pekçok bisikletin bulunduğu sergi 
alanında yer alan bisikletleri, gezdikten 
sonra denememiz için hazırlanmış 
olan bisikletler, dostların beğenisine 
sunuldu. Trekking, şehir, yol, katlanır ve 
elektrikli bisikletleri ilk defa deneyen 
bisikletliler, bisikletler hakkındaki geri 
bildirimlerini Bisan Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Orçun Bal’a ilk ağızdan 
iletme şansı elde ettiler.

Günün devamında ise Bike Pedia’nın 
hazırladığı hazine avı bizi bekliyordu. 
Akıllı telefon üzerinden bir uygulama 
aracılığıyla, titizlikle hazırlanmış 
sorular birbirine bağlı şekilde çözülüp, 
takımlar, cevapların işaret ettiği 
noktalarda gizlenmiş qr kodunu 
bulup, bir sonraki soruya geçerek son 
cevaba kadar soruları çözmeye devam 
edeceklerdi. Son cevabı lik bulan 
takımı da Bisan’ın hazırladığı sürpriz 
hediyeler bekliyordu. Bu heyecanlı 
yarışmayı kazanan “2 Böcek 1 Çiçek” 
takımının üyeleri Ebru Yorgancı, 
Bertan Şahin ve Serkan Otur oldu. 
Yarışmacılardan maceranın kısa özetini 
dinledik:

Ebru Yorgancı: Bike İzmir ailesiyle 
Bisan fabrikasına yaptığımız gezi 
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yarışma sonunda gülen taraf biz olduk. 
Orçun beyden hediyelerimizi aldık. 
Bizi ağırladıkları için Bisan ailesine, bu 
organizasyonu düzenleyen Bikepedia 
ve Bike İzmir’e çok teşekkürler. 

Hazine avı kazananları hediyelerini 
aldıktan sonra, Bike Pedia Aralık sayısı 
bulmacasını çözen ve bisiklet kazanan 
talihli Esra Yürük MTS4500 bisikletini 
Ali Orçun Bey’den teslim aldı. 

Bike Pedia’ya yakın takipte kalın, şubat 
ayında da bisikletli gezgin Pınar’ın 
maceralarını takip edin, bulmacayı 
çözün, bulmaca@bikepedia.com.
tr’ye mail atın, 1 adet Bisan marka MT 
4500 bisikleti kazanma şansını siz de 
yakalayın.

Bisan’a, pazar günlerini bize ayırıp, 
Bike İzmir ve Bike Pedia ailesine 
gösterdikleri misafirperverlik ve yakın 
ilgi için tekrar teşekkür ediyoruz. b

FULYA AZİZ ESRA YÜRÜK

Bike Pedia Yılbaşı bisiklet kampanyasında 3 
arkadaşını etiketleyip, Türkiye’nin ilk dijital bisiklet 
dergisini takibe alan Fulya Aziz (@st_brs), Bisan 
MTS 4500 bisikletini teslim aldı. @bisanofficial 
ailesine ve katılan herkese teşekkürler. 

Bisiklet dünyasına bu dergiyi kazandırdığınız ve 
yeni bilgiler öğrenmenizi sağladığınız için emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Dergiyi ilgiyle 
okuduğum için bulmacayı çözüp, çekilişe katıldım 
ve kazandım. Önceki sayılarda da çözmüştüm. 
Bu ay şans bana güldü. Keyifle okumaya devam 
edeceğim.  Bike Pedia ekibine ve Bisan’a teşekkür 
ediyorum. Herkese iyi sürüşler.

 BİSİKLETLİ GEZGİN PINAR
Bisan gezisinden çok memnun ayrılmıştı Pınar. Hem bisikletin yapım aşamalarını hem de Bisan 
markasının tarihini detaylıca öğrenmişti. Bisan yönetim kurulu başkanı Ali Orçun Bey ile konuşma 
fırsatı yakalaması ve bisiklet hakkındaki fikirlerini iletebilmesi Pınar’ı çok mutlu etmişti. Orçun 
Bey, geçen sene Bike Pedia’da yer alan lansman haberini göstermiş, o zamandan beri katettikleri 
mesafeyi ve hedeflerine ne kadar yaklaştıklarını anlatmıştı. Dönüş yolundaki yokuşlara iç 
geçirerek, sıcak bir kahve hayaline dalan Pınar’ın aklına birden Orçun Bey’in söylediği yazı geldi ve 
o sayıyı bulup okumaya başladı. Yazıdaki bazı kelimelerin kullanım sıklığı dikkatini çekmişti. Daha 
sonrada yeni sayıya geçerek okumaya koyuldu, ilk olarak geçen ay başlayan yazı konularından 
olmak üzere.                                                                           Cevaplar için: bulmaca@bikepedia.com.tr

ÖDÜLLÜ BULMACA

Geçen ayki bulmacanın cevabı: “Dünya 
çevresinde yapılacak bir tur bile, tek bir 
pedalın dönmesiyle başlar.” Scott Stoll.

Şubat 2019 sayımızda bu söz yer almakta.
Çözümü ise; Pınar’ın hikayesindeki 
işaret ettiği katlanır bisiklet incelemesi 
FX3800, Endomondo uygulaması, Roubaix 
incelemesi ve Velothon yazılarında değişik 

stiller ile yazılmış kelimeleri bulacaktınız. 
Aynı zamanda da Pınar’ın hikayesinin 
içinde de gizlenmiş kelimeler vardı. 
Ancak takımları tanıttığımız yazımızda 
herhangi bir gizlenmiş kelime yoktu. Bu bir 
şaşırtmaca idi. Doğru cevap gönderenler 
arasından yapılan çekiliş ile belirlenen ocak 
ayı talihlisi Arif Burak DEMİRAY’ı tebrik 
ediyoruz. Bike Pedia okuyan kazanıyor.

mailto:bulmaca%40bikepedia.com.tr?subject=%C5%9Eubat%20ay%C4%B1%20cevab%C4%B1
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