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Haziran	ayında	öğrendiğimiz	normalleşme	kelimesiyle	
hayatımız	kısmen	de	olsa	normale	dönüyor.	Bu	süreçle	birlikte	
ertelenen	ve	iptal	edilen	organizasyonlar	yeni	tarihleriyle	
bisikletlileri	heyecanlandırmaya	başladı.	Özellikle	Türkiye	
Bisiklet	Federasyonu’nun	ilk	yarışını	15	Temmuz’da	yapacağını	
açıklamasıyla,	antrenman	sürüşleri	arttı	ve	nabızlar	yükseldi.	
Pandemi	döneminde	yapılamayan	antrenmanlar	birçok	sporcuda	
performans	kaybına	sebep	olmuştu.	Bir	de	bu	dönemde	doğru	
beslenemeyenler	çok	hızlı	bir	şekilde	kilo	aldı.	

Şimdilerde	ise	bir	an	önce	form	tutmak	isteyen	sporcular,	çeşitli	
diyetler	uygulayarak,	fazla	kilolardan	kurtulmaya	çalışıyor.	
Son	dönemlerde	popüler	olan	bir	diyet	var.	Aralıklı	oruç.	Belki	
birçoğunuz	yeni	duyuyor	olabilirsiniz	ancak	aralıklı	oruç	diyetini	
birçok	sporcu	uyguluyor	ve	oldukça	iyi	sonuçlar	elde	ediyorlar.	
Peki	aralıklı	oruç	nedir,	size	ne	kazandırır,	zararları	nelerdir,	doğru	
uygulama	şekli	nedir,	bunu	merak	ediyorsanız	sağlık	köşemizde	
sevgili	Deniz	Zünbülcan’ın	yazısında	buna	cevap	bulabilirsiniz.		

Covid-19	çok	kısa	sürede	hayatımızı	değiştirdi.	Ülkemizde	birçok	
bisikletli	farkındalık	etkinliği	yapıldı.	Hepsinin	tek	amacı	vardı:	
Bisikletli	sayısını	arttırmak.	Ancak	en	‘güzel’	farkındalık	etkinliğini	
Covid-19	yaptı.	Pandemi	süreci	ülkemizde	bisikletli	sayısını	
artırırken,	bisiklet	sporuyla	uğraşanlara	ciddi	form	kaybettirdi.

Kaybedilen	formları	kazanmak	için	uğraş	verirken,	
hava	sıcaklıklarının	yüksek	olduğu	bu	dönemde	yapılan	
antrenmanlarınızda	sıvı	alımını	doğru	oranda	yapmaya	özen	
göstermeyi	unutmayınız.	Ara	verilen	antrenmanlar	sonrası,	
halk	arasında	dalak	şişmesi	denilen	karın	ağrısı	şikayetleriniz	
olabilir.	Peki	sizce	de	dalak	şişer	mi?	İlginizi	çekebileceğinizi	
düşündüğümüz,	egzersiz	esnasında	yaşanılan	karın	ağrısı(stitch)	
ile	ilgili	yazımızı	@sporcukalpdoktoru	olarak	tanıdığınız	sevgili	
Dr.Deniz	Aytekin	kaleme	aldı.	

En	yoğun	sıcakların	olduğu	bu	dönemlerde	form	tutmaya	
çalışırken	sağlığımızı	ve	doğru	beslenmeyi	ihmal	etmemeliyiz.	
Sağlıklı	vücut	ve	doğru	egzersizle	birlikte	başarılı	sonuçlar	
alırsınız.	Sağlık	köşemizde	iki	güzel	yazının	haricinde	yine	
birbirinden	güzel	ürün	incelemeleri,	sürüş	teknikleri,	bisiklet	dostu	
mekanlar,	farklı	bisiklet	rotaları	Temmuz	sayısında	sizleri	bekliyor.	
Şimdi	hazırsanız,	sayfaları	çevirmeye	başlayabilirsiniz.		

Sevgi	ve	selamlar,	keyifli	okumalar…	

Mustafa	Kemal	KARA
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Türkiye	Triatlon	Federasyonu	
23 Haziran’da sosyal medyada 
yaptığı	duyuruda	triatlon	
camiası	için	önemli	bir	

gelişmenin	müjdesini	verdi.	

Ertesi	gün,	Dünya	devi	Procter	
&	Gamble’ın	önde	gelen	
markalarından	Oral-B,	Türkiye	Triatlon	
Federasyonu’nun	ana	sponsorluğunu	
üstlendiği	haberini	okuduk.	Tarafların	
katılımı	ile	elektronik	ortamda	
yapılan	basın	duyurusu	ile	kamuoyu	
bilgilendirilmiş	oldu.	

P&G	Türkiye,	Kafkasya	ve	Orta	
Asya	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Tankut	Turnaoğlu,	Türkiye	Triatlon	
Federasyonu	Başkanı	Bayram	
Yalçınkaya	hazır	bulunduğu	bu	
toplantıda,	anlaşma	kapsamında	
Oral-B’nin	“resmi	ana	sponsor”	
sıfatıyla	federasyonun	düzenlediği	
tüm	etkinliklere	destek	olacağı,	bu	
sporu	geliştirmek	ve	daha	fazla	insana	
tanıtmak	için	çalışacağı	vurgulandı.	
Türkiye	Triatlon	Federasyonu	ile	
Oral-B	arasında	imzalanan	sponsorluk	
anlaşması,	medyada	oldukça	geniş	yer	
buldu.

Medyada	yer	alan	bu	bilgiler	dışında	
işin	mutfağında	neler	oldu	ve	bundan	
sonra	neler	olacak,	TTF	Başkanı	
Bayram	Yalçınkaya’ya	sorduk.	

n Sayın Yalçınkaya P&G ile imzalanan 
sponsorluk anlaşması süreci nasıl 
başladı?
Süreç	geçen	sene	Kasım	ayı	sonunda	
Gökşen	Çınar	arkadaşımızın	aracılığıyla	
Sayın	Tankut	Turnaoğlu	ile	tanışarak	
başladı.	Turnaoğlu’na	triatlon	ile	ilgili	

TTF’DEN 
MÜJDE 

Alpay AKHUN2YAŞAM

7
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projelerimizi	anlatmamızla	birlikte	
süreç	başlamış	oldu.

n Peki, nasıl gelişti, kısaca anlatır 
mısınız?
Sonrasında	bizim	ajansımız	ve	Tankut	
Bey’in	yönlendirdiği	ajanslar	ön	
görüşmeler	yaptılar.	Bizler	federasyon	
olarak	ocak	ayı	sonunda	İstanbul	
P&G	ofisinde	tekrardan	Tankut	Bey	ve	
Oral-B	ekibi	ile	bir	araya	geldik.

n Bu görüşmenin ana hatlarını 
anlatabilir misiniz?
Tankut	Bey	görüşmede;	P&G’nin	
olimpiyatların	en	büyük	sponsoru	
olması,	olimpiyat	anneleri	
projesi,	bizim	camiamızın	onların	
hedef	kitlesine	uygun	olması,	
olimpiyatlardaki	hedeflerimiz,	eğitimle	
ilgili	yapmaya	çalıştığımız	projeler	gibi	
konulardan	çok	etkilendiğini	söyledi	
ve	federasyonumuza	destek	olmak	
istediklerini	dile	getirdi.	

Daha	önce	Türkiye	Voleybol	
Federasyonu’na	Orkid	markası	ile	
yaptıkları	destekten	örnek	verdi	çok	
küçük	bir	sponsorlukla	başladıklarını	
ama	yıllardır	büyüterek	devam	
ettiklerini	ve	triatlona	yaklaşımlarının	
da	aynı	vizyonla	sürdürmek	olduğunu	
söyledi.

Sonraki	süreci	ise	Oral-B	ekibi,	bizim	
ajansımız	Hupshu	ve	yine	Göksen	
Çınar	devam	ettirdiler.
n Aslında biraz olsun cevabını 
biliyoruz ama aklına neden imzalar 
daha önce değil de geçtiğimiz 
günlerde atıldı sorusu gelenler olabilir. 
Bu konuya açıklık getirebilr misiniz?
Tabii	ki	pandemi	nedeniyle	biraz	

gecikme	
oldu	fakat	
gerek	
Tankut	
Bey	
gerekse	
Oral-B	
yetkilileri,	
bu	süreçte	
bile	bir	
an	önce	
sponsorluğu	
gerçekleştirmek	için	
çok	istekli	davrandılar.	Kendilerine	çok	
teşekkür	ediyorum.

n Bize P&G ile varılan bu sponsorluk 
anlaşmasının prensipteki genel 
hatları, misyonu ve projelerden kısaca 
bahsedebilir misiniz?
Öncelikle	P&G,	bu	birlikteliğe	uzun	
soluklu	bakıyor.	Tankut	Bey	yaptığımız	
basın	açıklamasında,	“P&G	desteğiyle	
biz	ilk	kez	2024	olimpiyatlarında	
triatlon	branşında	olmak	istiyoruz”	
şeklinde	üç-dört	kez	vurgu	yaptı.	
Ayrıca	bu	sene	için	Oral-B’nin	nakdi	
desteği	de	olacak.	Aynı	zamanda	
triatlonun	bilinirliğini	artırmak	için	
ciddi	bir	basın	bütçesi	de	ayıracak.	
Ama	asıl	önemli	olan	önümüzdeki	yıl	
itibarıyla	olimpiyat	ve	eğitimle	ilgili	
projelerimize	ekstra	destek	sağlayacak	
olmaları.

n Sayın Yalçınkaya, benim aklıma 
gelen sorular bunlar, sizin eklemek 
istediğiniz şeyler var mı?
Alpay	Bey,	tüm	bunların	yanında	
ben	halihazırda	devam	eden	dört	
sponsorumuzdan	da	bahsetmek	
istiyorum.	Onlarin	verdiği	katkıların	
azımsanmasını	ya	da	küçümsenmesini	

istemiyorum.	Gerek	Jordan	Red	
gerekse	Accell	Bisiklet	yıllardır	
federasyonumuza	çok	ciddi	destekler	
veriyorlar,	vermeye	devam	ediyorlar.	

Bu	sene	yine	pandemi	sürecinde	
anlaştığımız	Enter	Price	firması	çok	
ciddi	katkılar	ve	desteklerde	bulunuyor	
ve	devam	edecek.	Bilhassa	camiamıza	
çok	özel	%40	kiralama	indirimlerinde	
bulunacak.	

Peugeot	geçen	sene	nakdi	yardım	
yapmıştı,	bu	sene	her	ne	kadar	
globalde	sponsorluklar	durdurulmuş	
olsa	da	Peugeot	Genel	müdürü	Sayın	
İbrahim	Anaç	ile	yaptığım	görüşmede	
triatlona	olan	desteklerinin	devam	
edeceğini	belirtti.	

Sponsor	sayımız	ve	kaliteli	markalar	
ne	kadar	bizimle	olursa	hem	triatlon	
güçlenecek,	hem	de	sponsorlarımızın	

birbirlerine	de	ciddi	destekleri	
olacağını	düşünüyorum.	

Burada	şunun	çok	net	olarak	
anlaşılmasını	istiyorum.	Özellikle	
tabii	ki	P&G,	Oral-B	sponsorluğu	
bizim	için	çok	önemli	ancak	diğer	
sponsorlarımızın	değerini	bizim	
gözümüzde	asla	ve	asla	önemsiz	hale	
getirmiyor.	Biz,	tüm	sponsorlarımızla	
birlikte	daha	güçlü	olacağımıza	
inanıyoruz.	

Tüm	bunların	yanında	sponsorluk	
görüşmelerimiz	hala	devam	ediyor.	
Önümüzdeki	zamanlarda	yeni	
sürprizlerimiz	bile	olabilir.

n Bahsettiğiniz tüm bu gelişmeler, 
triatlonun ülkemizdeki bilinirliği ve 
gelişimi adına oldukça umut verici. 
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.
Ben	de	teşekkür	ederim.b



FOCUS IZALCO MAX DISC
İNCELEME Tufan SAĞNAK2
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görünümünden	çok	farklı	bir	imajla	
karşımıza	çıkan	Focus	Izalco	Max’ı	
diğerlerinden	ayıran	özellikleri	hep	
birlikte	inceleyelim.	

Kadro	Tasarımı

Yeni	Izalco	Max’ın	tasarımında,	
öncelikle	yukarıda	bahsedilen	
taleplerin	tümünü	karşılamak	için	
yola	çıkılmış	hız,	konfor,	hafiflik,	
çeviklik.	Kadro	tasarımında	optimum	
aerodinamik	performansı	ölçmek	
üzere,	prototip	maketler	ile	rüzgar	
tüneli	testleri	yapılmış.	Hava	

Günümüzde	bisiklet	
kullanıcılarının	bir	bisikletten	
beklentileri	oldukça	geniş	bir	
yelpazeye	yayılıyor.	Bisikletin	

tırmanışlarda	hafif	ama	aynı	zamanda	
aerodinamik,	gücü	kayıpsız	aktaracak	
kadar	rijit	ama	aynı	zamanda	konforlu,	
bir	de	üstüne	çevik	olması	bekleniyor.	
Bisiklet	markaları	da	modern	bisiklet	
tasarımlarında	bu	taleplere	yanıt	
verebilecek,	sektörde	fark	yaratan	
modeller	ortaya	koymaya	çalışıyor.	Disk	
frenlerin	ve	elektronik	grup-setlerin	
yaygınlaşması	ile	donanımın	kadro	
ile	entegre	hale	gelmesi	tasarımcıları	
rahatlatıyor.	

Öte	yandan	özellikle	son	iki	yıl	içinde	
ortaya	çıkan	“all-rounder”(çok	amaçlı)	
özellikli	kadrolara	bakıldığında	
“aklın	yolu	bir”	diyerek	neredeyse	
tüm	markalar	tarafından	benzer	
tasarımların	benimsendiğini	
görüyoruz.	Bunların	arasında,	uzun	
bir	tasarım	süreci	ardından	2019	
yılında	yenilenen	ve	eski	klasik	

sürtünmesi	ve	turbülansı	en	aza	
indirmek	için	kadroda	“D”	profilli	boru	
kesitleri	tercih	edilirken,	gidon	boğazı	
ve	sele	borusu	da	bu	amaçla	özel	
olarak	tasarlanmış.	Hava	sürtünmesi	
bakımından	en	önemli	bölge	olan	
bisikletin	ön	bölümünde	kablolar	aero	
profilli	gidon	içerisinden	boğaz	altına	
ve	alın	borusu	içine	yönlendirilerek	
başarılı	şekilde	gizlenmiş.	Tüm	bunlar	
yapılırken	bisikletin	hafif	olması	
öngörülmüş.	Böylelikle	kullanıcısına	
düzlükte,	tırmanışlarda	ve	inişlerde	
yüksek	performans	ve	keyifli	bir	sürüş	
sunacak	ve	tüm	gereksinimlere	cevap	
verebilecek	tek	bir	bisiklet	ortaya	
çıkarmak	hedeflenmiş.	

Hafif	bisikletler	yapma	konusunda	
geçmişe	dayanan	bir	tecrübeye	sahip	
Focus’a	ait	MAX	karbon	teknolojisi	
ile	üretilen	kadro	orta	boyda	(M)	
890	gram	ağırlığında.	Bu	da	bisikleti	
kendi	klasmanında	oldukça	hafif	
kurulumlardan	birisi	haline	getiriyor.	
Bisiklet,	orta	boyda	7.60	kilogram	

7

R.A.T. sistemi sokma mil tekerlek söküp takmayı tıpkı standart jant mandalları gibi pratik ve hızlı hale getiriyor.

Sele dikmesi ve sele borusu ile sağlanan konfor Prologo 
Dimension modeli sele ile tamamlanıyor.
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olarak	tartılırken,	Dura-Ace	Di2	grup-
setli	bir	üst	modeli	7.40	kilogram	
ağırlıkta.	

Kadro	açılarına	baktığımızda	
performans	odaklı	bir	yarış	
geometrisi	göze	çarpıyor.	73.5	
derecelik	sele	dikmesi	görece	dik	
ve	yarışa	hazır	bir	pozisyon	sağlıyor.	
72	derecedeki	alın	borusu	açısı	ise	
gidon	hareketlerine	atik	bir	karakter	
katıyor.	Focus	mühendisleri	bu	
kadroda	alın	borusunu	oldukça	kısa	
tutarak	maşayı	yükseltmişler	ve	hava	
akımını	kadro	altına	yönlendirmişler.	
Bu	aynı	zamanda	30mm	genişliğe	
kadar	olan	lastikleri	kadroya	rahatlıkla	
sığdırmanıza	olanak	veriyor	ve	

bisikletin	kullanım	alanını	biraz	daha	
genişletiyor.	Ayrıca	sele	dikmesinin	
çıkış	noktasını	orta	göbek	merkezi	
yerine	bir	miktar	öne	kaydırıp	sele	
borusuna	15mm	ofset	vererek	
bisikletin	konforuna	büyük	katkı	
sağlanmış.	

Disk	frenli	bisikletlerin	vazgeçilmezi	
olan	sokma-mil	sisteminin	yer	aldığı	
kadroda,	Focus’un	geliştirdiği	hızlı	mil	
sistemi	R.A.T	(Rapid	Axle	Technology)	
sayesinde	tekerlek	değiştirmek,	ayrı	bir	
alete	gerek	duyulmadan	hızlı	biçimde	
yapılabiliyor.	Kadroların	genelinde	
boya	kalitesini	çok	iyi	bulduğumuzu	
ve	dayanıklılık	izlenimini	bıraktığını	
belirtelim.		

Ekipman

Izalco	Max	9.7	modeli	Shimano	Ultegra	
Disk	Di2	(R8070)	ya	da	SRAM	Force	
AXS	grup-set	olmak	üzere	iki	opsiyonla	
sunuluyor.	Dipnot	olarak	Focus’un	yeni	
Izalco	Max	serisinde	her	model	için	
tek	renk	şeması	sunduğunu	belirtmek	
gerekli.	İncelememizin	konusu	olan	

Ultegra	Di2	grup-setli	model	gümüş-
siyah	renklere	sahip.	Shimano’dan	
beklenecek	şekilde	Ultegra	Di2	sistem	
oldukça	hızlı	ve	kararlı	çalışıyor.	
Sistemin	kontrol	kutusu	ve	şarj	girişi	
alt	boru	üzerinde	yer	alıyor.		Bisiklet	ön	
ve	arkada	160mm	çapındaki	rotorlar	
kullanılmak	üzere	tasarlanmış.	Kadroya	
özel	tasarlanmış	gidon	boğazının	
yanısıra	Easton	EC90	Aero	gidon	
ile	birlikte	ön	bölümde	kablo	ya	da	
hortumların	tamamen	gizlendiği	temiz	
bir	görünüm	elde	edilmiş.	

Bisikletin	üzerinde	48mm	derinlikteki	
DT	Swiss	ARC1450	modeli	karbon	
teker	seti	standart	olarak	geliyor.	1650	
gram	ağırlığında	tubeless	uyumlu	
bu	set,	yüksek	profilli	ve	disk	uyumlu	
teker	setleri	arasında	oldukça	hafif	bir	

klasmanda	yer	alırken	bisiklete	değer	
katan	en	önemli	unsurlardan	birisi.	

Bu	setin	üzerinde	Vittoria	Corsa	G	
2.0	gibi	oldukça	hızlı	bir	çift	lastik	
bulunuyor.	Son	olarak	yeni	nesil	
kısa	burunlu	bir	sele	olan	Prologo	
Dimension	modeli	bisikleti	tamamlıyor.	

Test

Vaat	ettikleri	özelliklerle	oldukça	
iddialı	bir	model	olarak	ortaya	çıkan	
bu	bisikleti	toplamda	6500	kilometre	
kadar	uzunca	bir	süre,	düzlüklerde,	
tırmanışlarda,	inişlerde	ve	hatta	
yarışarak	test	etme	olanağı	buldum.	

Bisikletin	hissedilen	ilk	özelliği	
öncelikle	güç	aktarımı	oldu.	Pedala	

Bisikletin 
geometrisi ve 

başarılı güç aktarımı 
sayesinde, hafif 

bisikletlere göre 
daha hızlı sonuçlar 
elde etmeniz olası



20  •  bikepedia  •  TEMMUZ ‘20 Çözümleriniz için edzayn djtal blşm hzmetler

    1457 Sok. No:2/1 Dursun Apt. 35220 Alsancak Konak/İZMİR

    0.532.791 62 51       edzayn35@gmal.com

bastığınız	an	itibariyle	bisiklet	
gecikmesiz	olarak	hızlanıyor.	Bu	da	
ataklar	ve	sprintlerde	daha	az	güçle	
yüksek	hızlara	çıkabilmeyi	sağlıyor.	
Kadronun	rijit	yapısı,	aerodinamik	
tasarımı	ve	tekerlek	seti	bunda	çok	
büyük	bir	etken.	Focus	Izalco	Max’ın	
diğer	bir	özelliği	bu	rijitliğine	karşın	
bisikletin	çok	konforlu	olması.	Dört-
beş	saati	aşan,	yer	yer	soğuk	asfaltın	
karıştığı	sürüşlerde	dahi	kullanıcısını	
üzmeyen	başarılı	bir	kadro	ortaya	
çıkarılmış.	Dik	açıları	sayesinde	
oldukça	atik	ve	kıvrak	olan	bu	bisiklet	

en	keskin	virajları	rahatlıkla	
ve	güvenle	dönebilmeyi	
sağlıyor.	Tüm	bunların	
yanında	bu	bisikletin	en	çok	
şaşırtan	özelliği	tırmanışlar	
başladığında	ortaya	çıkıyor.	
Yeni	Izalco	Max	çok	net	bir	
şekilde,	uzun	bir	süredir	var	
olan	aero	bisiklet	/	tırmanış	
bisikleti	ayrımını	hiçe	
sayıyor	ve	“aero	bisikletle	
tırmanılmaz”	savını	yok	
ediyor.	

Bisikletin	geometrisi	
ve	başarılı	güç	aktarımı	
sayesinde	sürekli	antrenman	
yaptığımız	tırmanışlarda,	daha	
hafif	bisikletlere	göre	daha	
hızlı	sonuçlar	elde	ettim.	

Sonuç

Focus	mühendisleri	bisikleti	
tasarlarken	yola	çıktıkları	tüm	
hedeflerin	üzerine	birer	birer	
tik	atmışlar	gibi	görünüyor.	
Bisiklet	kullandığım	süre	
boyunca	her	türlü	koşulda	

hızlı	olduğunu	kanıtladı.	Kullanım	
alanı	ne	kadar	geniş	olsa	da	agresif	
bir	geometriye	sahip	olan	bu	bisikletin	
performans	odaklı	olarak	tasarlanmış	
olduğunu	hatırlatmak	gerekli.	Bisiklet	
fiyat	olarak	üst	klasmanda	yer	
almasına	karşın,	benzer	ekipmana	
sahip	rakiplerine	göre	daha	uygun	bir	
etikete	sahip.	Önceki	nesil	Izalco’lara	
göre	renk	seçeneklerinin	kısıtlı	olması	
bazı	kullanıcıların	dudak	bükmesine	
neden	olabilir	ancak	keskin	hatlarla	
ortaya	konulan	çekicilik,	nötr	renklerle	
birlikte	bisikleti	öne	çıkarıyor.b  

Maşa yükseltilerek hava akımı kadro altına yönlendirilmiş. Özel tasarımlı 
entegre gidon boğazına uygun, yine Focus üretimi yol bilgisayarı tutucusu 
seçenek olarak mevcut.

mailto:edizayn35%40gmail.com?subject=
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bisiklet	projelerine	tam	gaz	devam	
ediyor.		

Bunun	en	son	örneği	İzmir’in	EuroVelo	
ağına	dahil	edilmesi	oldu.	Yılda	
yaklaşık	7	milyar	avroluk	ekonomik	
büyüklüğe	sahip	EuroVelo’ya	
Türkiye’den	katılan	ilk	kent	oldu.

Bergama	ve	Efes	antik	kentlerini	
birbirine	bağlayan	bisiklet	rotası,	
sürdürülebilir	turizm	ve	ulaşıma	da	
katkı	sağlayacak.	

7

İzmir	Büyükşehir	Belediye	
Başkanı	Tunç	Soyer	ile	belediye	
başkanlığı	süresince,	bisiklet	
ile	ilgili	gerçekleştirdiği	ve	

gerçekleştireceği	projeler	üzerine	
konuştuk.

Seferihisar	belediye	başkanlığı	
zamanında	bisiklete	olan	ilgisi	ve	
düzenli	olarak	kullanması	ile	dikkatleri	
çeken	Soyer,	büyükşehir	belediye	
başkanlığına	soyunduğunda	bu	tutksu	
değişmedi.	Ve	tüm	İzmir'i	hedef	alan	

DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde BİSİM filosuna 70 adet Tandem bisikleti dahil 
edildi. Her yıl 10 yeni istasyon uygulaması yapılarak paylaşımlı bisiklet sistemi 
ile toplu ulaşım ve kent çekim noktaları entegrasyonu sağlanması hedefleniyor.
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n İzmir sizin döneminizde Eurovelo’ya 
Türkiye’den dahil edilen ilk kent oldu. 
Süreç ve hedefler hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Öncelikle	EuroVelo	bisikletli	turizm	
ağının	ne	olduğunu	bir	bakalım...	Bu	
yapı	Avrupa’da	70	bin	kilometrenin	
üzerinde	planlanmış,	45	bin	
kilometresi	tamamlanmış	15	adet	uzun	
yol	bisiklet	rotasından	oluşan,	geçtiği	
kentleri	tanıtan,	prestij	kazandıran,	
o	kentlerde	sosyo-ekonomik	yapının	
gelişmesine	katkı	sağlayan	bir	
organizasyon.	Bu	yapıya	İzmir’in	de	
dahil	olması	için	belediyemizin	2016	
yılından	beri	devam	eden	çalışmaları	
vardı.	

Dikili-Selçuk	arasında	oluşturduğumuz	
498	kilometrelik	“EuroVelo	İzmir	
Rotası”	geçen	yıl,	7500	kilometre	
uzunluğundaki	EuroVelo	8	Akdeniz	
Rotası’na	resmi	olarak	eklendi.	Bu	rota,	
İspanya’nın	Cadiz	kentinden	başlayıp	

Atina’da	son	buluyordu.	
İzmir	Rotası,	ilimiz	sınırları	dahilinde	
17	ilçeden	geçiyor	ve	UNESCO	
Dünya	Mirası	listesindeki	Bergama	
(Pergamon)	ile	Selçuk	Efes	(Ephesus)	
antik	kentlerini	birbirine	bağlıyor.	

Rota	üzerindeki	güzergah	ve	levha	
uygulama	çalışmalarımız	tamamlandı.	
Bisiklet	dostu	işletme	sertifikasyon	
programı,	internet	sitesi	güncelleme,	
cep	telefonu	uygulaması	geliştirme	
ve	interaktif	harita	çalışmalarımız	ise	
devam	ediyor.	
Hedefimiz,	altyapı	ve	tanıtım	
faaliyetlerimizi	tamamlayarak	İzmir’in	
uluslararası	tanınırlığını	artırmak	
ve	kentimizi	“geliştirilecek	rota”	
statüsünden,	“tamamlanmış	rota”	
sınıfına	geçirmek.	EuroVelo,	İzmir’e	
ayrıca	marka	değeri	katacaktır.

n Avrupa Hareketlilik Haftası 
kapsamında bisikletlilere birçok 

ödül dağıttınız. Süreçten ve geri 
dönüşlerden bahseder misiniz?
Kentlilerimizi	bisiklet	kullanımına	
teşvik	etmek	amacıyla	belediye	olarak	
her	yıl	birçok	etkinlik	düzenliyoruz.	

Bunlardan	biri	de	2014	yılından	beri	
gerçekleştirdiğimiz	Avrupa	Hareketlilik	
Haftası	etkinlikleri...	

Bu	çerçevede	özellikle	gençlere	ve	
çocuklara	fiziksel	aktiviteyi	ve	bisiklet	
kullanımını	özendirici	hediyeler	
dağıtıyoruz.	Geçen	yılki	etkinlikler	
kapsamında	Avrupa	genelinde	ilk	kez	
düzenlenen	Social	Biking	Challenge	
Bisiklet	Yarışması’na	İzmir	olarak	
katılım	sağladık.	Kategorilerinde	en	
çok	kilometre	kat	eden	katılımcılara	
bisiklet,	bisiklet	çantası	gibi	hediyeler	
dağıttık.	Bu	gibi	etkinliklerin	özellikle	
bisiklet	sevgisi	ve	bisiklet	farkındalığı	
açısından	çok	önemli	olduğunu	
biliyoruz.

n İzmir için hazırlanan bisiklet ve yaya 
eylem planı ile ilgili bilgi alabilir miyiz?
2030	hedefli	İzmir	Ulaşım	Ana	Planı	
çalışmalarının	tamamlanmasının	
ardından	2018	yılında,	ana	plan	hedef	
ve	vizyonlarının	uygulama	ölçeğinde	
değerlendirilebilmesi	için	otopark,	
bisiklet,	yaya	ve	toplu	ulaşım	ile	ilgili	
acil	eylem	planı	çalışmalarına	başlandı.	

Bisiklet	ve	Yaya	Eylem	Planı	
kapsamında	İzmir	Ulaşım	Ana	Planı	
içerisinde	kısa	vadeli	olarak	belirlenen	
güzergâhların	projelendirilmesi,	
kent	için	ihtiyaç	duyulan	bisikletli	
ulaşım	politikalarının	geliştirilmesi,	
mevcut	yönetmelikler	çerçevesinde	
kentin	demografik	ve	topoğrafik	
yapısına	uygun	kente	ait	bir	tasarım	ve	
uygulama	kılavuzunun	oluşturulması	
amaçları	ile	İzmir	Bisiklet	ve	Yaya	
Eylem	Planı	çalışmaları	yapıldı.
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Plan	kapsamındaki	hedefler:

•	Kentimizde	mevcut	durumda	
67	kilometre	olan	bisiklet	yolu	
ağının,	Ulaşım	Ana	Planı	hedefleri	
doğrultusunda	2030	yılı	itibariyle	513	
kilometreye	çıkarılması,	

•	Bisikletli	ulaşım	altyapı	tesislerinin	
geliştirilmesi,

•	Bisikletli	ulaşımın	kent	geneli	türel	
dağılım	içerisindeki	payının	arttırılması,

•	Ulaşım	kaynaklı	emisyon	değerlerinin	
yüzde	15	azaltılması,

•	Bisiklet	kazalarında	“Vizyon	Sıfır	
Kaza”	yaklaşımının	belirlenmesi,

•	Ulaşım	çekim	odaklarına	bisikletli	
ulaşım	erişiminin	sağlanması,

•	Kent	merkezine	giren	araçlardan	en	
az	yüzde	3’ünün	bisiklet	olması,

•	Kurumsal	yapının	bisikletli	ulaşım	
veri	tabanı	ve	performans	yönetimi	
ile	yenilikçi	yaklaşımlar	açısından	
güçlendirilmesi,

•	Bisikletli	turizmin	etkinleştirilmesi,

•	Bisikletin	ulaşımdaki	görünürlüğünün	
arttırılması,

•	Bisikletin	kentin	entegre	ulaşım	
sisteminin	bir	parçası	haline	gelmesi,

Bu	hedefler	doğrultusunda	
yapılacaklar:

•	Kentsel	hareketlilik	planları	

yaklaşımının	belirlenmesi,

•	Ağ	planlamasında	yerel	ihtiyaçların	
takip	edilmesi,

•	UPI	2030	doğrultusunda	bisiklet	
şebekesinin	yaygınlaştırılması,

•	Kent	genelinde	trafik	sakinleştirme	
kriterlerinin	oluşturulması,

•	UPI	2030	özel	araç	talep	yönetimi	
yaklaşımının	hayata	geçirilmesi,

•	Kargo	bisikletleri	ile	taşımacılık	
yapılmasının	teşviki,

•	Bisiklet	yollarının	sürekliliğinin	
sağlanması	ve	erişiminin	
güçlendirilmesi,

•	Erişilebilirlik	kriterlerinin	
oluşturulması	ve	takip	edilmesi,

•	Ulaşım	Ana	Planı	kararlarının	
uygulamaya	konması,

•	Merkez	ve	alt	merkez	bölgelerinde	
yaya	ve	bisiklet	öncelikli	erişimin	
güçlendirilmesi	stratejileri	
doğrultusunda	bisiklet	kullanımını	
artırıcı	proje,	politika	ve	uygulamalar	
geliştirildi.	Eylem	Planında	58	km’lik	
bisiklet	yolu	ön	projesi	üretildi.

n Korona döneminde İzmir’de 
bisiklete olan ilgiyi nasıl 
görüyorsunuz?
Pandemi	sonrası	özellikle	toplu	
taşımaya	olan	yönelimin	azaldığını	ve	
kentlilerin	bireysel	araçlara	yöneldiğini	
görüyoruz.	Biz	de	bu	dönemden	

faydalanarak	Acil	eylem	güzergahları	
üzerinde	40	kilometrelik	bisiklet	
yolu	projelendirme	çalışmalarımızı	
tamamladık.	Böylelikle	yaz	sonunda	
kent	içinde	paylaşımlı,	ayrılmış	şerit	ve	
bisiklet	şeridi	olarak	toplam	107	km	
bisiklet	güzergâhı	tanımlanmış	olacak.	
Tüm	dünyada	olduğu	gibi	kentimizde	
de	bisiklet	satışlarında	gözle	görülür	
bir	artış	olduğu	tespit	edildi.	Toplu	
ulaşımdan	kaçınan	ancak	trafikteki	
yoğunluğa	dahil	olmak	istemeyen	
birçok	kentlimizin	bisiklete	yöneldiğini	
görüyoruz.	

n Bisiklet kullanımını artırmak için 
belediye olarak yeni planlarınız var mı?
Karşıyaka,	Konak,	Bayraklı,	Bornova,	
Balçova	bölgelerinde	toplam	40	
kilometrelik	bisiklet	yolu	projelendirme	
süreci	tamamlandı	ve	hızla	imalat	
aşamasına	geçildi.	Bunun	yanı	sıra	
kentlileri	bisiklet	kullanımına	teşvik	
etmek	amacıyla	körfez	içi	vapur	
seferlerinden	bisiklet	kullanıcılarının	
ücretsiz	yararlanması,	belediyemiz	
iştiraklerinden	indirimli	alışveriş,	

gidilen	kilometre	kadar	GB	hediyesi	
gibi	teşvik	projelerine	ilişkin	
çalışmalar	da	tüm	hızıyla	devam	
ediyor.	Belediyemiz	personelinin	
işe	bisikletle	gidip	gelmesini	teşvik	
edecek	projeler	geliştiriyoruz.	Kent	
genelinde	50	noktada	ücretsiz	tamir	
kiosku,	pompa	ve	sinyalize	kavşaklarda	
beklerken	kullanılabilecek	el-ayak	
dayama	aparatları	için	satın	alım	süreci	
devam	ediyor.	Kent	genelinde	685	
yeni	bisiklet	park	standı	uygulanması	
için	stand	imalat	çalışmaları	sürüyor.	3	
Haziran	Dünya	Bisiklet	Günü’nde	BİSİM	
filosuna	70	adet	Tandem	bisikleti	dahil	
ettik.	

Her	yıl	10	yeni	istasyon	uygulaması	
yapılarak	paylaşımlı	bisiklet	sistemi	
ile	toplu	ulaşım	ve	kent	çekim	
noktaları	entegrasyonu	sağlanması	
hedefleniyor.	İzmir	Ulaşım	Ana	Planı	
hedefleri	doğrultusunda	bisikletli	
ulaşım	yolculuklarının	oranını,	2030	
yılına	kadar	yüzde	0.5’ten	yüzde	1.5’e	
yükseltmek	amacıyla	çalışmalarımız	
sürüyor.
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n Bisikletlerin İZBAN ve Metroda 
yürüyen merdiven kullanımı yasak. 
İşe bisikletle gidenler gün içinde 
istasyonlara girip çıkarken zorluk 
yaşıyor. Bu konuyu ele almayı 
düşünüyor musunuz? 
Tüm	İZBAN	ve	Metro	istasyonlarındaki	
mevcut	bisiklet	raylarının	kullanım	
zorlukları	ile	ilgili	talepler	
doğrultusunda	taşıma	raylarını	
yenileme	çalışmalarına	başlandı.	
Saha	ölçüm	çalışmaları	tamamlandı.	
Üretim	ve	montaj	aşamasına	çok	yakın	
zamanda	geçilecek.

n Bisikleti makam aracı olarak kullanıp 
işinize gelip gidiyorsunuz. Bisiklet 
sizin için ne ifade ediyor?
Bisiklet,	hayatımın	bir	parçası.	Her	
şeyden	önce	sağlık	demek.	Sonra	
mutluluk	ve	özgürlük	demek.	Düzenli	
bisiklet	kullanmanın	hem	fiziksel	hem	
de	psikolojik	açıdan	faydaları	çok	
fazla.	Bu	alanda	örnek	olmaya	gayret	
ediyorum.	Toplum	olarak	özellikle	
ulaşımda	bisikleti	ne	kadar	çok	

kullanırsak	o	denli	sağlıklı	ve	mutlu	
olacağımızı;	kentlerin	de	motorlu	araç	
trafiği	ve	hava	temizliği	açısından	
çok	daha	yaşanabilir	olacağını	
düşünüyorum.	Motorlu	araçlarda	
tüketilen	akaryakıt	miktarının	azalması	
aynı	zamanda	milli	servete	de	katkıdır.

n İzmir bisiklet turizmi kenti olur mu?
EuroVelo	8	Akdeniz	Rotası’na	dahil	
olan	kentimizin	önemli	bir	potansiyeli	
var.	İzmir	rotası	belirlenirken	kentin	
tarihi	dokusu,	antik	kentler,	yerel	
lezzetler,	tarım	rotaları,	koyları,	plajları,	
çekim	noktaları	göz	önüne	alınarak	
güzergah	çalışması	yapıldı.	Ana	
rotanın	onaylanmasının	ardından	saçak	
rotaların	oluşturulma	süreci	başlayacak	
ve	rotanın	ilçelerdeki	tüm	çekim	
noktalarına	temas	etmesi	sağlanacak.	

Altyapı	çalışmalarımız,	kentlilerin	
bisiklete	verdiği	önem	ve	en	önemlisi	
Türk	insanının	misafirperverliği,	
bisikletli	turizmin	kentimizde	gelişmesi	
için	önemli	avantajlarımız.

n Son olarak İzmirlilere, sporseverlere 
mesajınız nedir?
Büyükşehirler	başta	olmak	üzere	
ulaşım	sorunu	kentlerde	gittikçe	
kangren	haline	dönmeye	başlamış	
durumda.	Bu	durum,	haliyle	
büyükşehirlerde	bütüncül	planlamaya	
dayalı	çağdaş	ve	yenilikçi	yaklaşımların	
geliştirilmesini	zorunlu	kılıyor.	Bunun	
doğal	bir	sonucu	olarak	özellikle	
gelişmiş	ülkelerdeki	kentlerde	toplu	
taşıma,	yaya	ve	bisiklet	kullanımı	teşvik	
ediliyor	ve	bunun	güçlü	bir	altyapısı	
oluşturuluyor.

İzmir	Büyükşehir	Belediyesi	İzmir’in	
kısa	vadedeki	trafik	sorununa	çözüm	
bulmayı	hedeflerken,	diğer	yandan	
bireysel	araç	kullanımından	doğan	
mevcut	problemleri	orta	ve	uzun	
vadede	en	aza	indirmek	için	kapsamlı	
bir	ulaşım	stratejisiyle	hareket	ediyor.

İzmir’in	yaşam	kalitesini	artırmak	

için	ulaşımla	ilgili	iki	temel	hedefle	
hareket	ediyoruz.	İlki	sağlıklı,	güvenilir,	
erişilebilir,	ucuz	toplu	taşıma	ve	bisiklet	
kullanımını	teşvik	etmek.	İkincisi	ise	
akıllı	trafik	sistemini	aktif	bir	şekilde	
İzmir’in	her	yerinde	yaygınlaştırmak.	

Temel	yaklaşımımız	her	geçen	gün	
daha	da	büyüyen	şehirlerde	bireysel	
araç	kullanımını	azaltarak	toplu	taşıma	
ve	bisiklet	gibi	doğa	dostu,	güvenli,	
sağlıklı	alternatif	ulaşım	seçeneklerini	
yaygınlaştırmak.	İzmir’de	enerji	
verimliliği	yüksek,	kaynaklarımızı	
daha	az	tüketen,	güvenilir,	sağlıklı,	
doğaya	saygılı	ve	erişilebilir	ulaşımın	
yaygınlaşması	için	çaba	gösteriyoruz.	

Narlıdere	Metrosu,	Buca	Metrosu,	
Çiğli	Tramvayı,	elektrikli	otobüslerimiz	
gibi	toplu	ulaşım	çalışmalarımızın	
da,	istasyon	sayısını	her	geçen	gün	
artırdığımız	BİSİM	akıllı	bisiklet	
sistemimizin	de	temel	amacı	bu.

Bisikletle	ilgili	yaklaşımımız	İzmir’de	
bisikletin,	sadece	rekreatif	ve	spor	
amaçlı	bir	aktivite	olarak	değil	aynı	
zamanda	bireysel	bir	ulaşım	aracı	
olarak	da	kullanılmasını	teşvik	etmek.	
Bisiklet	kullanımının	yaygınlaşması	
enerji	tasarrufu,	ulaşımda	altyapı	
maliyetlerinin	düşmesi,	gürültü	ve	
görüntü	kirliliği,	trafik	yoğunluğu,	
yaralanma	ve	can	kayıplarının	azalması	
gibi	pek	çok	faydayı	beraberinde	
getirecek.	

Dünya	kentlerinde	yaşanan	örnekler,	
gerekli	altyapı	oluşturulduğunda,	
bütün	kentlerde	bisikletin	bir	ulaşım	
aracı	olarak	kullanılabileceğini	
gösteriyor.b
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konseptli	bir	

mekandayız	bu	ay.			
Konum: Pasaport 

Yer: Drum House 
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dışarıda	rahatlıkla	bisikletiniz	için	
yer	bulabileceğiniz,	bateri	davulu	
konseptli	masaları	ve	cajon(kahon)	
tabureleri	ile	oldukça	sıcak	bir	
mekan.

Yaklaşık	20	yıldır	
profesyonel	davulcu	
olan	Fikri	Yargıcı,	
yedi	sekiz	ay	kadar	
önce	birlikte	olduğu	
müzik	grubundan	

ayrılıp,	uzun	zamandır	hayal	ettiği	
kafe	konseptli	bir	işletme	fikri	için	
girişimlere	başlamış.	Hayalinde	
tasarladığına	yakın	bir	konsept	
olabilmesi	için	oldukça	çok	uğraşmış	
ve	bunu	da	başarmış	gözüküyor.	

Bateri	konusunda	özel	dersler	de	
verdiği	için,	kafe	ve	bateri	konseptli	bir	
düşünce	üzerinde	yoğunlaşmış.	Agop	
zillerinin	sanatçısı	olduğu	için	önceleri	
davul	zillerini	dekor	olarak	düşünmüş	
ama	sadece	zil	konusunda	neden	
bir	satış	noktası	olmasın	diyerek	“Zil	
Koridoru”	kısmında	yer	alan	ziller	aynı	
zamanda	satışa	açık.	Bunun	yanında	
oldukça	dekoratif	olan	ilüstrasyon	
çalışmalarını	Bahar	Ünlüer’in	
yapmış	olduğu	cajon	taburelerinden	
beğendiklerinizi	satın	alabilirsiniz.	

Fikri,	“Amerikan	Cruiser”	tarzı	denilen	
bir	bisiklete	de	sahip.	Eski	bir	grup	
arkadaşı	satmak	istediğinde	talip	
olmuş	ve	almış.	Eski	tip	kontrpedal	
dediğimiz	göbekten	frenli.	Ek	olarak	
sadece	solda	bir	el	freni	var.	Bu	tarz	
bisiklete	binenler	oldukça	keyifli	
olduğunu	bilecektir.	Biraz	Harley	
Davidson	motor	tarzını	andırıyor.	Bu	
da	maalesef	çalınma	potansiyelini	
yükselten	bir	etken.	Bisikleti	bağlasanız	
bile	kaşla	göz	arasında	kilidi	saniyeler	

içinde	kırıp	götürüyorlar.	O	
yüzden	göz	önünden	çok	

ayırmamak	lazım.	
Üstelik	bu	konuda	
önceden	canı	
yanmış	ne	yazık	ki	
Fikri’nin.	

Karşıyaka’da	
yaşadığı	için	

Uzun	bir	aradan	sonra	
sosyal	mesafeli	de	olsa	
bisiklet	dostu	mekanları	
sizler	için	gezmeye	ve	

tanıtmaya	devam	ediyoruz.	Bu	ay	
oldukça	değişik	ve	heyecan	verici	
bir	kafedeyiz.	Neden	değişik?	Çünkü	
burası	Drum	House	ve	leziz	kahveleri	
de	var.	İşin	şakası	bir	yana	üst	katında	
gerçekten	bir	bateri	stüdyosu,	aşağıda	
kahvenizi	yudumlayabileceğiniz	güzel	
kahveleri	mevcut.	Bisikletiniz	ile	gelip,	
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özellikle	oradaki	bisiklet	yolunda	bazen	
gezi	amaçlı	bazen	de	ulaşım	aracı	
olarak	bu	güzel	bisikleti	ve	cana	yakın	
sürücüsü	ile	karşılaşabilirsiniz.	

Mekanın	konumu	iş	merkezlerinin	
olduğu	bir	yer.	Gündüz	daha	çok	
buradaki	iş	merkezlerinde	bulunan	
insanlara	hitap	ediyor.	Etraftan	da,	
duyanlar	da	yavaş	yavaş	keşfetmeye	
başlıyor.	Akşamüstü	6.30-7.00’den	
sonra	burasının	en	güzel	çehresine	

“ Fikri, 20 yıldır 
birlikte olduğu müzik 

grubundan ayrılıp, uzun 
zamandır hayal ettiği 
kafe konseptli mekan 
düşüncesini gerçeğe 

dönüştürmüş.

büründüğünü	gözlemliyoruz.	Özellikle	
havalar	kararmaya	başladığı	zaman	
buralar	sakinleşiyor	ve	hatta	şanslı	
gündeyseniz	Fikri’nin	“One	Man	
Show”	tadında	mini	konserine	denk	
gelebilirsiniz.	

Bu	şekilde	küçük	workshoplarında	
yapılacağını	belirtelim.	Mekanın	
açılma	dönemi,	korona	zamanına	
denk	gelmesi	sebebiyle	bir	açılış	
gerçekleştirememişler.	Eylül’de	şartlar	
uygun	olduğunda	güzel	bir	açılış	
yapmayı	da	planlıyorlar.	

Tekrar	mekana	dönüp,	üst	kata	
geçecek	olursak,	eğer	ki	bateriye	
merakınız	varsa	ya	da	bu	konuda	
kendinizi	geliştirmek	istiyorsanız,	
Drum	House	Cafe	tam	aradığınız	yer	
diyebiliriz.	Hem	yetişkinlere	hem	de	
çocuklara	özel	ders	verebilmek	için	
düzenlenmiş	son	derece	profesyonel	
odasıyla	tamamen	tatmin	edici.	
Açıkçası	bizim	bile	iştahımız	kabardı	
desek	yalan	olmaz.	Baterinin	diğer	
enstrumanlara	göre	daha	fiziksel,	
enerji	verici	ve	de	çok	fazlaca	stres	
atıcı	bir	çalgı	olması	nedeniyle	her	
insanın	içinden	bageti	alıp	bir	solo	
atmak	geçmiştir.	Tabi	o	kadar	kolay	
da	olmadığını	belirtmek	lazım.	Özel	
dersin	ücreti	haftada	1	saat	olmak	
üzere,	ayda	4	ders,	480	TL	olarak	
belirlenmiş.	Niyetiniz	varsa	kaçırmayın	
deriz.

DHC	yani	Drum	House	Cafe	için	
oldukça	değişik	bir	yer	demiştik.	Sizler	
de	yolunuzu	mutlaka	bu	butik	kafeden	
geçirin,	pişman	olmazsın.	Fikri	ve	
çalışma	arkadaşlarına	bizi	ağırladıkları	
için	tekrar	çok	teşekkür	ediyoruz.	b
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Son	dönemlerde	popülerliği	
artan	“Intermittent	Fasting”	
yani	aralıklı	oruç	diyeti	bazı	
çalışmalara	göre	desteklenirken,	

doğru	uygulanmadığı	takdirde	kişide	sağlık	
problemlerine	yol	açabiliyor.	Aynı	zamanda	
destekleyen	çalışmaların	sayısındaki	azlık	
ve	yeni	oluşu	da	kafalarda	soru	işaretlerinin	
oluşmasının	başka	bir	nedeni.

IF Diyeti Nedir?
Intermittent	fasting	yani	aralıklı	beslenme	
modelinde	beslenme	ve	açlık	dönemleri	
arasında	geçişler	yapılmaktadır.	Aralıklı	
beslenmede	hangi	besinlerin	yendiğinden	
çok	ne	zaman	yendiği	önemli	olsa	dahi	
bu	programda	da	azaltılması	gereken	
besinler	vardır.	Örneğin	öncelikle	
mutlaka	karbonhidrat	kaynaklarının	türü	

SA
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LI
K iyi	planlanmalıdır.	Açlık	dönemlerinde	

şekersiz	çay,	bitki	çayları	ve	sade	kahveler	
serbesttir.	Su	tüketim	miktarı	mutlaka	
yeterli	miktarda	olmalıdır.

IF diyeti mekanizması nasıldır?
Glikozun	vücutta	depolanma	şekli	
glikojendir.	Depolanan	glikojenler	8-12	
saat	arası	açlıkta	tüketilmektedir.	Sık	yemek	
yiyenlerin	vücudu	devamlı	olarak	glikojen	
depolayacakları	için	glikojen	rezervi	hiçbir	
zaman	tükenemeyecektir.	Vücut	enerji	
elde	etmek	için	yağ	yakmak	yerine	sadece	
glikojen	depolarını	yakmaya	çalışacaktır.	
Intermittent	fasting	bu	durumun	
gerçekleşmesini	engeller	böylelikle	vücut	
yağ	yakımına	da	geçebilir.	

Nasıl yapılır?
Daha	çok	araştırmaya	ihtiyaç	duyulsa	da	
IF	diyetinin	olumlu	etkileri	vardır.	Ancak	
bu	olumlu	etkilerden	faydalanabilmek	
için	öncelikli	olarak	bu	modelin	sizin	için	
uygun	olup	olmadığına	karar	vermeli	doğru	
uygulamalısınız.	

1. 16/8 Metodu: 16 Saat Açlık
Bu	metot	diğer	yöntemlere	göre	daha	
sık	kullanılır	ve	daha	uygulanabilirdir.	Her	
gün	yaklaşık	olarak	14-16	saat	aç	kalmayı	
içerir	ve	günde	8-10	saat	yiyebilme	zamanı	
vardır.	Yeme	saatlerinizde	abur	cubur,	
yüksek	kalorili	besinler	yerine	sağlıklı	
beslenmeniz	önemlidir.	Öğün	düzeninizi	
yeterli	ve	dengeli	bir	şekilde	ihtiyaçlarınıza	
göre	planlamanız	veya	bir	uzmandan	
destek	almanız	oldukça	önemlidir.	Yoksa	
farklı	sağlık	sorunları	ile	karşılaşabilirsiniz.	
Bu	metod	uygulanıldığı	zaman	akşam	
yemeğinizden	sonra	başka	hiçbir	şey	
yememeniz	gerekmektedir.	Açlık	süresinde	
kalorisi	olmayan	sıvıları	(su,	şekersiz	çay,	
kahve,	sade	maden	suyu)	içmek	serbesttir.

Deniz ZÜNBÜLCAN
Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı
2

2. 5:2 Metodu: Haftada 2 Gün Açlık 
Haftanın	5	günü	normal	beslenmeyi,	2	gün	
ise	500-600	kalorilik	kısıtlayıcı	bir	diyeti	
içermektedir.	Bu	yöntemde	kadınlar	için	
500	kalori,	erkekler	için	ise	600	kalorilik	bir	
beslenme	önerilmektedir.	

3. Ye-Dur-Ye Metodu
Haftada	1	ya	da	2	gün	24	saat	yani	1	tam	
gün	aç	kalmayı	içerir.	Örneğin	akşam	
yemeğinizi	20.00’da	yediniz,	ertesi	gün	
yine	20.00’da	akşam	yemeğine	kadar	
hiçbir	şey	yememeniz	gerekmektedir.	Gün	
boyunca	kalorisi	olan	her	türlü	yiyecek	ve	
içecek	yasak,	kalorisiz	içecekler	serbesttir.	
Çok	daha	kısıtlayıcı	ve	zordur.	

Kimler yapmamalıdır?
IF	diyeti	uygulayan	kişiler	genelde	olumlu	
dönüşler	yapıyor	olsa	da	aralıklı	açlık	
herkese	uygun	ve	uzun	süre	yapılması	
kolay	bir	beslenme	yöntemi	değildir.	Bu	
yöntem	ile	yapılan	çalışmalar	herkes	
üzerinde	tutarlı	sonuçlar	vermeyebilir	
ve	yeni	çalışmaların	yapılmasına	ihtiyaç	
vardır.	Bu	nedenle	kesinlikle	kontrolsüz	
yapılmamalıdır.

Kortizon	kullananlar,	hamileler,	emzirenler,	
ilaç	kullananlar,	ağır	kronik	hastalığı	
bulunanlar	bu	diyeti	denememelidir.	
Zayıflama	yöntemi	olarak	uygulayacak	
kişilerin	mutlaka	bir	diyetisyen	önerisiyle,	
kontrol	altında	ve	takip	edilerek	
uygulaması	doğru	olacaktır.	

Her	zaman	unutulmamalıdır	ki	yaşam	
şekli	haline	getirilemeyen	anlık	olarak	
başlanılan	ve	sürdürülebilir	olmayan	her	
yöntem	sağlık	sorunlarına	yol	açabilir	ve	
verdiğiniz	kiloların	kontrolünüzün	dışında	
geri	gelmesine	neden	olabilir.	Bu	nedenle	
uyguladığınız	yöntemin	sürdürülebilir	ve	

size	uygun	olup	olmadığına	mutlaka	emin	
olmalısınız.

Antrenman ve IF diyeti 
Yapılan	çalışmaların	yetersiz	olması	nedeni	
ile	bu	konuya	genelleme	getirebilmek	biraz	
zordur.	Kişinin	kendini	sorgulaması,	takip	
etmesi	ve	ciddi	bir	antrenman	yapıyorsa	
mutlaka	bir	uzmandan	destek	alarak	IF	
diyeti	uygulaması	gerekmektedir.	

Özellikle	bisiklet	kullanan	aktif	sporcularda	
enerji	ihtiyacının	doğru	kaynaklardan	doğru	
zamanlarda	alınması	glikojen	depoları	
için	oldukça	önemlidir.	Bu	nedenle	yine	
kişiye	özel	olarak	değişmekle	beraber	
genellemek	gerekirse	açlık	süresinin	
sonlarına	doğru	antrenman	yapılmaması	
daha	doğru	olacaktır.

16/8	metodu	bu	kişiler	için	daha	uygundur.	
Doğru	uygulandığı	takdirde	yağ	yıkımını	
desteklemektedir	ve	antrenmandan	alınan	
kazanımı	azaltmaz.

IF	diyeti	uyguluyorsanız	sürdürülebilir	
olmasına	ve	yaşam	şeklinize	uygun	
olduğuna	emin	olmalısınız.	Antrenman	
sonrasında	yapılan	öğünün	içeriği	oldukça	
önemlidir.	Programınızı	bu	şekilde	
planlamanız	daha	sağlıklı	olacaktır.	Eğer	
ki	açlık	süreciniz	bitmediyse	ve	yemek	
yemeniz	gerekirse	zaten	IF	diyetiniz	
bozulmuş	demektir.b

  IF DİYETİ
NEDİR? NE
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Tıp	fakültesinde	okurken,	bir	
hocamız	“En	hafif	ağrı	hangi	
ağrıdır?”	diye	sormuş,	kendince	
doğru	cevabı	alamayınca	da	

“başkasının	ağrısıdır”	diyerek	sorusunu	
yanıtlamıştı.	Bu	yazımda	başkalarının	
değil,	biz	sporcuların	bir	ağrısından	
bahsetmek	istiyorum.	Egzersiz	ile	
ilişkili	olan	karın	ağrısı.	Bu	ağrı	nedir?	
Neden	olur?	Nasıl	önlenebilir?	Yazımda	
cevaplamaya	çalışacağım.

Karın	ağrısına	dair	literatür	incelendiği	
zaman,	milattan	sonra	ilk	yüzyıldan	
başlayarak	günümüze	kadar	birçok	
kaynakta	yer	bulduğunu	söyleyebilmek	
mümkün.	Tarihte	Yaşlı	Plinius	(Pliny	
the	Elder)	olarak	bilinen	Gaius	Plinius	
Secundus	(MS.	23/24-79),	doğa	bilimci,	
filozof	olarak	tüm	Avrupa	kıtasını	ve	
Britanya	adalarını	gezmiştir.	Yazdığı	
on	ciltlik	eseri	“Historia	Naturalis”	

de	özellikle	at	binicilerinde	sık	
olduğunu	belirttiği	ve	temelinde	postür	
bozukluğunun	olduğuna	inandığı	karın	
ağrılarından	bahsetmektedir.	Bugün	için	
de	binicilik	sporunda	bu	tip	ağrıların	
çok	olduğunu	bilmekteyiz.	Günümüzde	
ise	1900’lerin	ilk	çeyreğinden	bugüne,	
konu	popülerliğini	korumakta	ve	birçok	
bilimsel	yayında	bahsedilmektedir.	

Egzersize	bağlı	karın	ağrısı,	koşucularda,	
yüzücülerde,	triatletlerde,	aerobik	
sporcuları	ve	binicilik	sporu	yapanlarda	
daha	sık	gözlenen	karın	bölgesinde	ve	
en	sık	sağ	yanında	şiddetli,	keskin,	batıcı,	
bazen	omuz	başına	yayılan	ve	egzersizi	
sonlandırmayı	gerektirecek	şiddete	
ulaşabilen	bir	ağrı	tipidir.

*Morton	D.	Ve	arkadaşları	tarafından	818	
vakanın	incelenmesi	sonucu	izlenen	ağrı	
bölgeleri.

SA
Ğ

LI
K

Dr. Deniz AYTEKİN @sporcukalpdoktoru

Kardiyoloji Uzmanı (Tıp Doktoru) 
Spor (Egzersiz) Fizyolojisi Doktoru (PhD) 

2

Konuyu	hipotetik	bir	sporcu	üzerinden	
anlatmak	istiyorum.	20	yaşında	bir	
triatlet	olan	hastamızın,	1,5-2	yıldır	
egzersiz	sırasında	sağ	karın	bölgesinde	
olan	şiddetli	karın	ağrısı	yakınması	
var.	Yaklaşık	5	yıldır	triatlon	yapıyor	
ve	zaman	zaman	çeşitli	krampları	
olsa	da	bu	şiddette	bir	ağrının	
görece	yeni	olduğunu	belirtiyor.	İlk	
başlangıç	net	olmasa	da	yeni	aldığı	
bisikletin	bunda	etkisi	olabileceğini	
düşünmüş	ve	bike-fit	yaptırmış.	Ancak	
yakınmaları	devam	etmiş.	Yarışlarda	
ve	antrenmanlarda	yüzme	ile	başlayıp	
bisiklet	ve	koşu	süresince	de	devam	
eden	ağrıları	olabiliyor.	Bir	yarışı	da	ağrı	
nedeniyle	bırakmak	zorunda	kaldığını	
belirtiyor.	Kalp	hızının	>170/dk	olduğu	
egzersizlerde	artan	ağrısı,	karnının	sağ	
üst	kısmında	kaburgalarının	altında	batıcı	
ve	şiddetli	karakterde	oluyormuş.	Ağrının	
artması	ile	beraber	bazen	nefes	alıp	
vermede	bile	zorluk	yaşayabiliyormuş.	

965	atletin	incelendiği	bir	çalışmada	
6	spor	dalında	1	yıl	içerisinde	%61	
bireyde	egzersizle	ilişkili	karın	ağrısı	
raporlanmış.	En	sık	yüzmede(%75)	ve	
koşuda(%69)	izlenirken,	binicilik(%62),	

aerobik(%52),	basketbol(%47)	ve	
bisiklet	sporunda(%32)	da	izlenmiş.

Egzersiz	ile	ilişkili	karın	ağrısını	etkileyen	
faktörler	nelerdir?

				1.	Yaş:	Gençlerde	daha	sık	gözlenirken,	
ilerleyen	yaş	ile	beraber	sıklığın	azaldığı	
bilinmekte.
    
				2.	Vücut	kütle	indeksi	(VKİ):	VKİ	ile	
ağrının	ortaya	çıkış	hızı	ve	sıklığı	arasında	
ilişki	saptanmamış.	Obez	olsun	zayıf	
olsun,	bireylerde	fark	bulunmamış.
    
				3.	Cinsiyet:	Kadın	ve	erkek	cinsiyet	
arasında	ağrı	açısından	sıklık	ve	
şiddetinde	fark	yok.
    
				4.	Antrenman	durumu:	Ağrının	şiddeti	
ve	görülme	sıklığı	sporcunun	antrenman	
durumu	ile	ilişkili	bulunmamıştır.	Bu	
anlamda	her	düzeydeki	atlet	bu	tip	
ağrılara	duyarlıdır.
    
				5.	Egzersiz	tipi:	Özellikle	egzersiz	
sırasında	gövdenin	uzun	pozisyonda	
kaldığı	ve/veya	gövde	rotasyonunun	
olduğu	egzersizlerde	ağrı	fazla	izlenir.	
Bu	anlamda	koşu,	yüzme	ve	triatlonda	
sık	görülmesi	beklenmektedir.	Nabız	
değerlerinin	egzersiz	sırasında	yüksek	
olması	ise	kolaylaştırıcı	bir	faktör	gibi	
görülmemektedir.	Bisiklet	sporunda	
ağrı	azken,	daha	düşük	nabızda	yapılan	
binicilik	sporunda	ağrının	sık	görülmesi	
buna	örnek	olarak	verilebilir.	Binicilik	
sporunda,	ağrının	fazla	görülmesine	
neden	olarak	karın	içerisindeki	
“organların	çalkalanması	veya	
sarsılması”	olarak	iddia	edilmektedir.	
    
				6.	Kolaylaştıran	faktörler	nelerdir?

  EGZERSIZLE 
ILIŞKILI KARIN 
AĞRISI 
(STITCH) 
NEDEN 
OLUR? 
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												a.	Egzersiz	öncesi	3	saatte	yemek	
yenmesi,
        
								b.	Egzersiz	öncesi	hipertonik	(sudan	
daha	yoğun)	sıvı	içilmesi,
        
								c.	Isınma	yapmadan	egzersize	
başlanması,
        
								d.	Kötü	vücut	postürü,	zayıf	gövde	
(core)	gücü,
        
								e.	Soğuk	havada	yapılan	egzersiz	vb.

Egzersiz	ile	ilişkili	karın	ağrısının	olası	
nedenleri	nelerdir?

Ağrının	nedeni	tam	olarak	anlaşılamamış	
olsa	da	konuyu	açıklamaya	çalışan	
teorileri	burada	listelemek	istiyorum.

				1.	Diyaframda	oluşan	iskemi	veya	
oksijen	eksikliği	(düşük	olasılıklı	bir	
neden	olarak	düşünülmekte),
    
				2.	Karındaki	organları	karın	duvarına	
bağlayan	bağların	gerilmesi,

				3.	Kas	krampları,
				4.	Karın	boşluğunu	saran	periton	
zarının	iritasyonu	(tahrişi),

							5.	Torasik	faset	sendromu,
    
				6.	Median	arkuat	ligaman	bası	
sendromu,

				7.	Nörojenik	yani	sinir	kökenli	ağrılar	
olası	nedenler	içinde	sayılabilir.

Ayırıcı	tanıda	neler	düşünülmeli?

				1.	Halk	arasında	“dalak	şişmesi”	
olarak	bilinen	durum	da	sol	üst	kadran	
ağrılarında	akla	gelmelidir.	Dalak	kırmızı	
oksijeni	dokulara	taşıyan	kan	hücreleri,	
eritrositler	için	depo	yeridir.	Özellikle	
antrenman	düzeyi	düşük	bireylerde	
yüksek	şiddette	yapılan	egzersizlerde,	
dalak	kasılarak	eritrositleri	dolaşıma	
verir.	Buna	bağlı	olarak	sol	üst	kadranda	
künt	veya	batıcı	bir	ağrı	hissedilebilir.	
Antrenman	şiddetini	ayarlayarak	bu	
ağrıdan	korunabilir.

				Enfeksiyöz	Mononükleoz	(Ebstein	
Barr	virüsüne	bağlı	‘Öpücük	Hastalığı’)	
gibi	dalakta	büyüme	yapan	hastalıklar	
ise	dalakta	şişme	ve	sol	üst	kadran	
ağrısı	yapabilir.	Ayrıca,	orak	hücre	
anemisi	hastalığı	olan	bireylerde	(Afrika	
kökenlilerde	ve	ülkemizde	Çukurova	
bölgesinde	yaygın	olan	bir	hastalık)	

özellikle	yüksek	irtifa	gibi	yüksek	fiziksel	
streslerde	dalakta	oksijen	eksikliği	
ve	infarkta	(doku	ölümüne)	neden	
olabilir.	Bunlara	bağlı	sol	üst	karın	ağrısı	
duyulabilir.

				2.	Kasıklara	doğru	vuran	yan	
ağrılarında	böbrek	taşı	vb.	durumlar	akla	
gelmeli.
    
				3.	Kaburga	altındaki	şiddetli	ağrılarda	
kaburgalardaki	stress	kırıkları	da	
düşünülmelidir.
    
				4.	Karın	alt	bölgesindeki	ağrılar,	
bağırsak	kanlanmasının	bozulmasına	
bağlı	iskemik	ağrılar	olabilir.

			5.	Kronik	kabızlık	sendromu	da	
egzersizle	karında	ağrıya	neden	olabilir.

			6.	Karın	içi	organların	yapışıklıkları,	
egzersiz	ile	şiddetli	karın	ağrıları	
yapabilir.	Nadir	olan	ancak	tedavide	
ameliyat	ile	rahatlamanın	sağlandığı	özel	
durumlardandır.
    
				7.	Kronik	safra	kesesi	enfeksiyonu	
(kolesistit),	yine	olası	bir	neden	olarak	
akılda	tutularak,	devam	eden	gıda	
entoleransı	ve	sağ	üst	karın	ağrısında	
tetkik	edilmesi	uygun	olabilir.

Tedavi	veya	korunma	önlemleri	nelerdir?

				1.	Torasik	mobilizasyon	ve	
manipülasyon,
    
				2.	Yumuşak	doku	terapileri	ve	
germeler	(streching),
    
				3.	Diyette	yapılacak	değişiklikler	
(egzersiz	öncesi	yemek	ve	hipertonik	
(sudan	daha	yoğun)	içeceklerden	uzak	
kalınması),
    
				4.	Derin	nefes	alma,	öne	doğru	eğilme	
ve	geçmezse	egzerisizi	bırakarak	ağrının	
geçmesini	sağlamak,
    
				5.	Bundan	2000	yıl	kadar	önce	
Roma’lı	Yaşlı	Pilinius’un	da	belirttiği	
kifotik,	kamburu	olan	sporcuların	vücut	
postürlerini	düzeltmesinin	de	faydalı	
olduğunu	biliyoruz.	Yine	gövde	(core)	
gücünü	arttıran	egzersizler,	ağrıların	
sıklık	ve	şiddetinin	azalmasına	yardımcı	
olabilir.	

Yazının	bu	son	kısmında	20	yaşındaki	
triatlet	hastamıza	dönecek	olursak,	
yapılan	tetkik	ve	muayenelerde,	kinetik	
zincir,	torasik	ve	torakolomber	eklem	
disfonksiyonu	saptandı.	İlgili	alanları	
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hedefleyen	egzersiz	terapileri,	spinal	
manipülatif	terapiler	yapıldı.	Gövde	güç	
ve	esnekliğinde	artış	hedeflendi.	

Ayrıca	sporcuya	egzersiz	öncesi	diyet	
önerilerinde	bulunuldu.	Tedavi	ve	
önerilerden	fayda	gören	sporcumuzda,	
ağrı	sıklık	ve	şiddetinde	belirgin	azalma	
mevcut.

Tüm	sporcu	dostlarıma	ağrısız,	sızısız,	
sağlıklı	günler	diliyorum.	Antrenman	ve	
yarışların	devam	ettiği	güzel	günlerde	
görüşmek	üzere.b
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aceralı	yeni	bir	keşif	rotasıyla	
yine	birlikteyiz.	En	farklı	
en	güzel	yerlerde	bu	ay	
Kovada	gölüne	pedallarımızı	

çevireceğiz.	Mayıs	sayımızda	
Şarkikaraağaç’tan	Eğirdir’e	uzanan	
keyifli	bir	yolculuk	yapmıştık.	Kovada	
gölü	rotasını	okumaya	başlamadan	önce,	
dilerseniz	Mayıs	sayısındaki	bu	yazıyı	
okuyun.	Ama	bu	yazıyı	okumuştunuz...	
Haydi	şimdi	kaldığımız	yerden	devam	
edelim.	
 
Eğirdir’e	varana	kadar	122	kilometre	
boyunca,	manzara	eşliğinde,	1803	metre	
yükseltiye	kadar	pedal	çevirmiştik.	
Eğirdir’e	vardığımızda,	
2	gece	konaklamayı	
uygun	gördük.	1.	gün	
bir	önceki	günün	
yorgunluğunu	
atmak	ve	şehir	
merkezinde	gezinip,	
Eğirdir’in	buz	gibi	
sularında	serinlemek	
gerçekten	çok	
keyifliydi.	Eğirdir	
çevresindeki	güzellikler	
bunlarla	da	sınırlı	değil.	
Dilerseniz	bir	tekne	kiralayıp,	
göl	çevresinde	tur	yapabilirsiniz.	Haydi	
şimdi	2.	günün	planı	olan	Kovada	gölüne	
birlikte	hazırlanalım.	
 
Eğirdir’in	güneyinde	bulunan	ve	sadece	
29	kilometre	uzaklıktaki	Kovada	gölü,	
sizi	büyülemek	için	bekliyor.	Biz	bu	tura	
hazırlanırken	oldukça	heyecanlıydık.	
Eminim	sizler	de	bu	turu	planlarken	
çok	heyecanlanacaksınız.	Tekrar	Eğirdir	
merkezdeki	otelimize	geri	döneceğimiz	
için,	bugün	bizi	yaklaşık	60	km’lik	
bir	tur	bekliyor.	Yanımıza	çok	fazla	

eşya	almamıza	gerek	yok.	Yedek	iç	
lastiklerinizi,	yama	setinizi,	pompanızı	
kontrol	etmeyi	unutmayın.	Eğer	güzel	
fotoğraflar	çekmek	istiyorsanız	ve	bir	
fotoğraf	makinanız	varsa,	sakın	yanınıza	
almayı	unutmayınız.	Onun	ağırlığı,	varış	
noktasında	değer	katsayısını	artıracaktır.	
 
Yolun	tamamı	asfalt,	ancak	bir	kısmı	
mıcırlı	asfalt	olacağı	için,	konforlu	
bir	sürüş	istiyorsanız,	lastik	hava	
basınçlarınızı	biraz	düşürmenizde	
fayda	var.	Eğirdir	merkezden	çıktıktan	
sonra	4	kilometre	boyunca	Eğirdir-
Konya	karayolu	üzerinde		seyir	halinde	

olacaksınız.	4.	kilometrede	yer	alan	
“Kovada	Gölü	Milli	Parkı”	

tabelasından	sağa	doğru	
döneceksiniz.	Parkurun	
büyük	bir	bölümünü,	
bu	yol	üzerinde	
pedal	çevirerek	
geçeceksiniz.	Yol	
boyu	iniş	çıkış	
neredeyse	yok	
denecek	kadar	az.	Yol	

boyunca	yolun	sağında	
ve	solunda	elma	

bahçeleri	göreceksiniz.		
Aralardan	yola	taşan	kiraz	

ağaçlarına	da	denk	gelebilirsiniz.	Eğer	
gezi	planınız	Eylül	-	Ekim	ayları	gibi	
olursa,	elma	hasadı	dönemi	olduğu	
için,	yol	boyunca	kamyon	ve	traktörle	
karşılaşma	durumunuz	olabilir.	Bu	
yüzden	dikkatli	olmanızda	fayda	var.	
 
Yolun	bu	bölümünde	yaklaşık	23	
kilometre	ilerledikten	sonra,	Kovada	Gölü	
Milli	Parkı	yol	ayrımına	geleceksiniz.	
“Sütçüler”	tabelasından	sola	
dönmelisiniz.	Sola	döndükten	sonra	ise,	
rotanın	en	büyülü	yerinde	pedallarınızı	
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KOVADA GÖLÜ“ Biraz keşif, 
biraz macera, 

biraz adrenalin, 
biraz turizm. Göller 
yöresinde bulunan

Kovada Gölü’nde
 bir gezintiye
 ne dersiniz?
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çevireceksiniz.	Yaklaşık	3	kilometre	
boyunca	pedal	çevireceksiniz.	Ama	bu	3	
kilometre	hiç	bitmesin	isteyeceksiniz.	Sol	
tarafınızda	Kovada	gölü	manzarası	yol	
boyunca	devam	ederken,	ağaçların	gölge	
serinliğinin,	kuş	seslerinin,	sizi	gerçekten	
çok	etkileyeceğini	düşünüyoruz.	Biz	çok	
etkilenmiştik.	Bu	yolun	keyfini	doya	doya	
çıkarmayı,	bol	bol	fotoğraf	çekmeyi	sakın	
unutmayın.			
 
Biraz	Kovada	gölünden	de	bahsedelim.		
Kovada	gölü	oldukça	sığ	bir	göldür.	
Bu	gölde	yüzülmez.	Benzersiz	flora	
zenginliği	ve	yaban	hayatı	çeşitliliğinin	
yanı	sıra,	açık	havada	dinlenme	ve	
eğlenme	imkanları	bakımından	büyük	
potansiyele	sahip	olması,	Kovada	gölü	
ve	çevresini	milli	park	yapmaya	yetmiştir.	
6534	hektar	büyüklüğündeki	milli	
park	ve	çevresinde,	doğa	araştırması,	
kamp	yapma,	yürüyüş,	manzara	
seyretme,	kuş	gözlemciliği	ve	tırmanma	
yapılabilmektedir.	

Kovada	Gölü	Milli	Parkı	içerisinde	
bulunan	yaşı	200’den	fazla,	3.12	metre	
çapında,	çevresi	9.80	metre,	boyu	ise	
21	metre	olan	Doğu	Çınarı	Anıt	Ağacı’nı	
mutlaka	görmelisiniz.	Tabi	ki	bu	anı	
ölümsüzleştirmeyi	de	unutmayınız.	
Daha	sonra	patika	yollardan	100	m	
yürüyerek	göl	kıyısındaki	iskeleye	
inebilirsiniz.	Burada	çok	güzel	fotoğraflar	
çekeceğinize	eminiz.	

Yukarıdaki	tesiste	yemeğinizi	yiyebilir,	
soğuk	ve	sıcak	içeceklerini	içebilirsiniz.	
Tesiste	küçük	bir	müze	de	var.	Burada	
yakalanmış	yaban	hayvanları,	doldurulup	
sergilenmektedir.	Bu	müzede	kısa	bir	
gezinti	yapabilir,	hatıra	defterine	bir	
şeyler	yazabilirsiniz.	Sayfaları	biraz	
geriye	doğru	çevirirseniz	15	Haziran	
2018’de	bizim	yazdığımız	yazıyı	da	
görebilirsiniz.	
 
Eğirdir’e	dönüş	için,	gün	batımını	
beklemeden	dönmenizde	fayda	

var.	Bölge	sazlık	olduğu	için	akşam	
saatlerinde	sivrisinek	istilasına	uğramak	
istemezsiniz.	Bir	de	Eğirdir’e	kadar	
uzanan	23	kilometre	boyunca	yolda	
aydınlatma	yok.	Sizin	ışıldaklarınız	olsa	
da,	akşam	sürüşü	için	bisikletle	seyir	
halinde	olmak,	biraz	tehlikeli	olabilir.	

Önümüzdeki	ay	pedallarımız	nereye	mi	
dönecek?	Akyaka’dan	başlayıp,	önce	
Göcek,	ardından	Ölüdeniz’e	pedallarımızı	
çevireceğiz.	
En	farklı	en	güzel	yerlerin,	bir	sonraki	
yazısında	görüşmek	dileğiyle,	tekerinize	
taş	değmesin...	b
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Bandırma	Bisiklet	Grubu’nda	
yönetim	kurulu	başkanlığı	
yapan	Olcay	Türker	ile	
sohbet	edip,	Bandırma’da	

yetişkinlerin	bisiklet	kullanmalarının	
ayıp	görüldüğü	yıllardan	bu	güne,	
bisiklet	kültürünün	değişimi,	gelişimi	
ve	bisikletlilerin	hedefleri	üzerine	
konuştuk.

nÖncelikle kendinizi tanıtır mısınız? 
1994	yılında	Balıkesir’in	Bandırma	
ilçesinde	doğdum.	Üniversiteye	
kadar	okul	eğitimimi	Bandırma’da	
sürdürdüm.	Lisans	eğitimimi	
Edirne’nin	Keşan	ilçesinde	
tamamladım.	Şu	anda	Bandırma	17	
Eylül	Üniversitesi’nde	yüksek	lisans	
eğitimime	devam	etmekteyim.	Bisiklet	
hayatıma	7	yaşında	babamın	aldığı	
yeşil	renkli	bisiklet	ile	başladım.	
Lise	dönemime	kadar	Bandırma’nın	
yokuşlu	sokaklarında	aktif	bir	bisiklet	
kullanıcısıydım.	Lise	dönemimde	
şehrimizde,	maalesef	ki	büyüklerin	
bisiklet	kullanması	ayıplandığı	için,	
üniversite	dönemime	kadar	bisikletten	
uzak	kaldım.	2015	yılında	aktif	bisiklet	
hayatına	tekrar	dönüş	yaptım.	

Bandırma	Bisiklet	Grubu	ile	
şehrimizde	bisiklete	bakış	açısının	4	
yıldan	beri	olumlu	yönde	değiştiğini	
gözlemlemekteyim.	Aktif	bisiklet	
yaşamımdan	ve	4	yıldır	Yönetim	
Kurulu	Başkanlığı	yaptığım	BANBİS’ten	
edindiğim	tecrübeler	ışığında,	yüksek	
lisans	eğitimimde	de	tez	konumu	
bisiklet	üzerinden	belirlemek	istedim.	
Bu	sebeple	danışman	hocam	Prof.	
Dr.	Serap	Palaz	ile	birlikte	ülkemizde	
aktif	bisiklet	kullanımının	iş	yaşamına	
etkisini	inceleyeceğiz.	Bu	tez	çalışması	
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sonlandığında	ülkemizdeki	işverenlerin	
bisiklete	bakış	açısında	daha	fazla	
olumlu	gelişmeler	yaşanacağına	
inanıyorum.

n Bandırma Bisiklet Grubu ne zaman 
kuruldu?
Bandırma	Bisiklet	Grubu	(BANBİS),	
16	Haziran	2016	tarihinde	Bandırma	
sahilinde	birbirini	daha	önce	
tanımayan	iki	bisiklet	severin	karşılaşıp	
bu	tarihte	birlikte	ilk	kez	sürüşe	
çıkmasıyla	kurulmuştur.

n Grubun kuruluş hikâyesini 
öğrenebilir miyiz?
Profesyonel	bisiklet	hayatıma	
öğrencilik	yıllarımda	ev	arkadaşlarımın	
teşvikleriyle	üniversite	okuduğum	
şehir	olan	Edirne’nin	Keşan	
ilçesinde	başladım.	Keşan’da	yerel	
grup	olan	Saros	Doğa	Sporları	
Topluluğu(SARDOS)	ile	bisiklet	
sürüşlerine	katılarak	hem	bisiklet	
sporunu	hem	de	toplu	sürüş	kurallarını	
öğrendim.	2016	yılında	mezun	olup	

Bandırma’ya	döndüğümde	bu	tür	
oluşumların	memleketimde	olmadığını	
gördüm	ve	SARDOS	grubunun	Başkanı	
Faruk	Eker’den	öğrendiğim	bilgiler	
ışığında	ve	onun	desteğiyle	şehrimde	
böyle	bir	oluşum	kurmaya	karar	
verdim.

Ancak	hiçbir	yakın	arkadaşım	bisiklet	
kullanmıyordu.	Bir	gün	Bandırma	
sahilinde	otururken	bir	bisikletçinin,	
bisikletinin	her	yerine	ışıklar	takıp	
gezdiğini	gördüm,	koştum	yakaladım	
önüne	geçtim.	Düşüncelerimden	
bahsedip,	ertesi	gün	birlikte	bisiklet	
sürüşüne	çıkmamızı	istedim.	Daha	
önce	tanımadığım	ve	bir	anda	önüne	
atladığım	bu	arkadaş	ilk	başta	korkup	
çekinse	de	talebimi	kabul	etti	ve	16	
Haziran	2016	tarihinde	ilk	sürüşümüze	
çıktık.	Daha	sonra	öğrendim	ki	
arkadaşımız	önüne	atladığım	o	akşam	
yeni	aldığı	bisikletle	ilk	defa	dışarı	çıkıp	
pedallamaya	başlamış.

Bu	ilk	sürüşün	ardından,	sürüş	

esnasında	çektiğimiz	fotoğraflar	ile	
bir	tur	yazısı	hazırladım	ve	Facebook	
üzerinden	paylaştım.	2	gün	sonra	
Facebook	üzerinden	tekrardan	tura	
çıkacağımızı	tarih,	saat	ve	buluşma	yeri	
bilgisi	vererek	paylaştım.	Paylaşımlar	
ilgi	çekti	ve	grubumuz,	Bandırma’daki	
potansiyeli	yakalayarak,	üyelerimizin	
destekleri	ve	yönetim	ekibimizin	
başarılı	çalışmalarıyla	günden	güne	
büyüyerek,	bugün	her	yaştan	her	
meslek	grubundan	bay	ve	bayan	
üyesiyle	bölgemizin	en	aktif,	yerel	
ve	ulusal	basında	adından	sıkça	söz	
edilen,	ülkemizin	çeşitli	şehirlerindeki	
diğer	gruplara	da	örnek	olan	bir	sivil	
toplum	kuruluşu	haline	geldi.

n Mevcut üye sayınız nedir?
Bandırma	Bisiklet	Grubu	olarak	
bölgemizde	350	civarında	üyemiz	
bulunmakta	ve	bunların	150	kadarı	
aktif	olarak	organizasyonlarımıza	
katılmaktadır.

n Kadınların grup sürüşlerine katılımı 
nasıl?
Kayıtlı	üye	istatistiklerimize	göre	
grubumuzun	%23,3’ünü	kadın	
üyelerimiz	oluşturmaktadır.	İlk	
yıllarımızda	kadın	üye	sayımız	hiç	
yoktu.	Birkaç	kadın	bisikletseverin	
aramıza	katılmasıyla	birlikte	
Bandırma’da	bulunan	kadın	
bisikletseverler	bundan	güç	buldu	ve	
yıldan	yıla	kadın	üye	sayımız	sürekli	
artış	gösterdi.	Özellikle	son	yıllarda	
Bandırma’da	Süslü	Kadınlar	Bisiklet	
Turu’nun	büyük	ilgi	görmesiyle	
kadınların	bisiklete	yönelimi	
artmıştır.	Yönetim	ekibimize	dâhil	
olan	ve	geçtiğimiz	yıl	Bandırma’da	
Süslü	Kadınlar	Bisiklet	Turu	
organizatörlüğünü	de	üslenen	Aysen	
Uçar’ın	diğer	üye	ve	üye	olmayan	
kadınlara	güç	vermesiyle	birlikte	
kadınların	bisiklet	sürüşlerine	daha	
aktif	bir	şekilde	katıldığını	görmekteyiz.

n Covid-19 dönemi grubu nasıl 
etkiledi?
Covid-19	virüsünün	ülkemizde	
görülmeye	başladığı	11	Mart’tan	
itibaren,	yönetim	kurulu	üyelerimiz	
ile	birlikte	acil	toplantı	yaparak	geçici	
süreliğine	tüm	bisiklet	turlarımızı	
durdurma	kararı	aldık.	Bu	süre	zarfında	
instagram	üzerinden	canlı	yayınlar	
yaparak	üyelerimiz	ile	bir	nebze	
gülümsedik,	eğlendik.	Ülkemizde	vaka	
sayılarının	düşmeye	başlaması	ile	
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birlikte	birçok	üyemizden	turlarımızın	
yeniden	ne	zaman	başlayacağı	ile	
ilgili	mesajlar	aldık.	Bunun	üzerine	
yönetim	ekibimizle	toplantı	yaparak	
“sosyal	izolasyonlu	sürüş	planı”	
oluşturduk	ve	üyelerimize	ilan	ettik.	
Ancak	turlara	tekrar	başlayabilmemiz	
için	şehrimizdeki	bazı	kurumlar	
ile	görüşmeler	gerçekleştirmemiz	
gerekiyordu.	Bu	sebeple	İlçe	Spor	
Müdürlüğü’ne	ziyarette	bulunarak	
sosyal	izolasyonlu	sürüş	planımızı	
anlattık.	Ancak	şehrimizde	artan	
covid-19	vakaları	sebebi	ile	ilçe	
spor	müdürümüz	olumsuz	görüş	
bildirdiler.	Yönetim	ekibimizle	tekrar	bir	
değerlendirme	yaparak,	turlarımızı	bir	
süre	daha	durdurma	kararı	aldık.

n Grubun etkinliklerinden bahseder 
misiniz?
Grubumuz	kurulduğu	günden	bu	

yana	kazanmış	olduğu	tecrübe	ve	
üyelerin	ortak	talepleri	doğrultusunda	
organizasyon	yapısını	şu	şekilde	
şekillendirmiştir:	1	Nisan’dan	1	Kasım’a	
kadar	Pazartesi	akşamları	yeni	üye	
alıştırma	sürüşleri	adı	altında	kısa	
mesafeli	parkurlarda	yavaş	tempolu	
sürüşler,	Çarşamba	akşamları	ise	daha	
uzun	mesafeli	parkurlarda	daha	yüksek	
tempolu	sürüşler	yapmaktayız.

1	Kasım’dan	1	Nisan’a	kadar	olan	
zamanda	ise	pazartesi	akşamı	
yeni	üye	alıştırma	sürüşlerimizi	
cumartesi	sabahına,	Çarşamba	
akşamı	antrenman	sürüşlerimizi	
ise	Pazar	sabahına	alıp	bölgemizin	
iklimsel	yapısına	önem	göstererek	
daha	güvenli	ve	sağlıklı	sürüşler	
gerçekleştirmekteyiz.	Bunların	yanında	
zaman	zaman	“Gülen	Çocuklar	
Bisiklet	Turu”	adında	küçük	çocuklar	

için	Bandırma	sahilinde	etkinlikler	ve	
bisiklet	sürüşleri	yapıyoruz.	Her	yıl	19	
Mayıs’ta	büyük	katılım	ile	Bandırma	
İlçe	Spor	Müdürlüğü	ile	birlikte	
“Gençlik	Sürüşü”	gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca	ilkini	2017	yılında	
gerçekleştirdiğimiz	ve	geçtiğimiz	
yıl	üçüncüsünü	düzenleyerek	
geleneksel	hale	getirdiğimiz	“Kapıdağ	
Yarımadası	Bisiklet	Festivali”	adında,	
3	günden	oluşan	ülkemizin	çeşitli	

şehirlerinden	bisiklet	sporcularının	ve	
kulüplerinin	katıldığı	bisiklet	festivalini	
düzenlemekteyiz.	Bisikletin	yanı	sıra	
bölge	halkına	doğa	sevgisini	aşılamak	
ve	çevre	bilinci	kazandırmak	amacıyla	
ayda	bir	kez	olmak	üzere	doğa	
yürüyüşleri	düzenlemekteyiz.

n Kapıdağ Bisiklet Festivalinden 
bahseder misiniz?
Kapıdağ	Yarımadası	ülkemizdeki	
en	iyi	ilk	10	bisiklet	rotası	içerisinde	
yer	almaktadır.	BANBİS	olarak	
kurulduğumuz	günden	itibaren	
Kapıdağ	Yarımadası’nda	bisiklet	
festivali	düzenleme	hayalimiz	
oluştu.	İlk	kez	2017	yılında	Erdek	
Zamanı	Festivali	kapsamında	
Kapıdağ	Yarımadası	Bisiklet	Turu’nu	
gerçekleştirdik.	O	yıl	ülkemizin	18	

farklı	şehrinden	100	bisikletsever	
festivalimize	katılmıştı.	Kapıdağ	
Yarımadası	doğal	güzellikleriyle,	
mavisi	ve	yeşiliyle,	denizi,	şelalesi	
ve	tarihi	yapısıyla	katılımcılarımız	
tarafından	çok	beğenilmektedir.	
Yokuşlarıyla	zorlu	bir	parkur	olan	
Kapıdağ	Yarımadası’ndaki,	bisiklet	
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festivaline	katılan	bisiklet	severler	
tarafından	yıllardır	bir	söz	söylenir;	
“Kapıdağ’da	bisiklet	sürmeyen	
kendine	bisikletçiyim	demesin”.

2018	yılında	“Kapıdağ	Yarımadası	
Bisiklet	Festivali”	olarak	
adlandırdığımız	festival	2019	yılında	
isim	patenti	de	alınarak	resmi	olarak	
tescillenmiştir.	Yıldan	yıla	organizasyon	
yapısında	ve	güzergâhlarda	yapılan	
iyileştirmeler	ile	katılımcılar	muhteşem	
bir	atmosfer	içinde	unutulmaz	anılar	
bırakmaktadır.	Kapıdağ	Yarımadasında	
her	yıl	düzenlenen	bisiklet	festivali	
ile	turizmde	de	bir	artış	yaşanmakta	
ve	festivale	katılan	bisikletseverler	
daha	sonra	aileleriyle	de	buralarda	
tatil	yapmaya	gelmektedirler.	Kapıdağ	
Yarımadası	Bisiklet	Festivali	ile	bölge	
halkının	da	bisiklete	ilgisi	artmıştır.	
Balıkesir	Büyükşehir	Belediyesi,	
Bandırma	Belediyesi	ve	Erdek	
Belediyesi	tarafından	aynı	anda	
desteklenen	bir	festival	olmuştur.	2019	

yılında	Kibar	Holding	bünyesinde	
bulunan	AssanFoods	ile	sponsorluk	
anlaşması	yaparak	festivalimizi	daha	
profesyonel	hale	getirdik.	

2020	yılında	yine	AssanFoods	ana	
sponsorluğunda	dördüncüsünü	
düzenleyeceğimiz	Kapıdağ	Yarımadası	
Bisiklet	Festivali’ni	maalesef	ki	
pandemi	sebebi	ile	2021	yılında	
düzenleme	kararı	aldık.

n Grubun ortak olarak sürüş 
yapmaktan zevk aldığı mekân var 
mıdır?
Manyas-Kuşcenneti	Milli	Parkına	
yaptığımız	sürüşlerimiz	son	4	yılı	baz	
aldığımızda	en	çok	sevilen	parkurumuz	
diyebiliriz.

n Bölgenizde bisiklete olan ilgiyi nasıl 
görüyorsunuz?
Kurulduğumuz	yıl	olan	2016	yılında	
şehrimizde	aktif	bisiklet	kullanıcı	sayısı	
bir	elin	parmaklarını	geçmiyordu	

diyebiliriz.	Büyüklerin	kullanmaması	
gereken	ayıplanan	bir	araç	olarak	
görülüyordu.	Günden	güne,	yıldan	
yıla	artan	üye	sayımız	ile	artık	bölge	
halkı	bisiklet	sporunun	farkına	varmış	
görünüyor.	Ön	yargılar	büyük	ölçüde	
yıkıldı.	İlk	zamanlarda	trafikte	saygı	
görmeyen	bisikletseverler	artık	
geçmişe	oranla	daha	fazla	saygı	
görmeye	başladılar.	İçerisinde	bisiklet	
sevdası	olup,	binmeye	cesareti	
olmayan	kişiler	de	grup	sürüşlerini	
gerek	yol	kenarında,	gerek	yerel	
basında,	gerekse	sosyal	medyada	
görerek	aramıza	katılmaya	başladılar.	
Şehrimizde	bisiklete	olan	talep	günden	
güne	artıyor	diyebiliriz.	

n Belediyelerin bölgenizde bisiklet 
kullanımını arttırmak için yaptıklarını 
nasıl buluyorsunuz?
Kurulduğumuz	ilk	yıllarda	belediyeler	
tarafından	ciddiyetle	karşılanmıyorduk.	

Ancak	üye	sayımızın	artması	ile	birlikte	
bölge	belediyelerimiz	tarafından	çeşitli	
organizasyonlarımız	için	maddi	ve	
manevi	destek	görmeye	başladık.	

Özellikle	Kapıdağ	Yarımadası	
Festivaline	başta	Balıkesir	Büyükşehir	
Belediyesi,	Bandırma	Belediyesi,	Erdek	
Belediyesi	maddi	sponsorluklarda	
bulunmuşlardır.	Ancak	bölgemizde	
bisiklet	kullanımını	arttırmak	için	bu	
güne	kadar	belediyelerimizin	herhangi	
bir	atılım	yaptığını	söyleyemeyiz.	
Özellikle	Bandırma’mızda	bisiklet	yolu	
için	herhangi	bir	şey	yapılmamıştır.	
2020	yılının	Şubat	ayında	Balıkesir	
Büyükşehir	Belediyesi	tarafından	
ilçelerdeki	tüm	bisiklet	grupları,	
dernekleri	temsilcileri	davet	edilerek	
bisiklet	çalıştayı	düzenlenmiştir.	
Bisiklet	çalıştayında	alınan	kararların	
büyük	ölçüde	uygulanmasını	temenni	
ediyoruz.b 
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G    
abriel	Garcia	Marquez’in	
unutulmaz	romanlarını	
okuduğunuzda	aralara	
serpiştirilmiş	bisiklet	öyküleri	

veya	atıfları	ile	karşılaşırsınız.	Büyük	
yazarın	geçmişine	dair	hoş	bir	sedadır	
aslında	bu	anlatılar.	Muhabirlik	yaptığı	
dönemde	izlediği	bisiklet	yarışlarının	
bıraktığı	hatıralardır	bunlar.	Son	on	
yılda	yapılan	büyük	bisiklet	yarışlarını	
takip	ediyorsanız	(Tour	de	France,	Giro	
d’Italia,	la	Vuelta)	bu	yarışlarda	özellikle	
sert	tırmanışlarda	büyük	başarıları	ile	
öne	çıkan	Kolombiyalı	bisiklet	sporcuları	
hayranlık	duyacağınız	performansları	
ile	gözünüze	çarpar.	Kolombiya’nın	
dağlık	yapısı	ve	yüksek	rakımlı	tepeleri	
ile	eğitilmiş	edilmiş	yarışçılar	Avrupa’da	
yapılan	yarışlarda	sıklıkla	“dağların	
kralı”	mayosunu	üzerlerine	geçirirler.	
Usta	yazar	G.G.Marquez	bu	sporcuların	
performanslarını	anlatan	yazıları	
yazarak	gazetecilik	mesleğine	başlamış	
ve	yazarlığa	yürüyen	yolun	kapılarını	
aralamıştır.	

Bisiklet	sporu,	yapıldığı	her	ülkenin	
toprağına	sadece	sporcular	değil	aynı	
zamanda	önemli	yazarlar	ve	yazıtlar	
ekme	başarısını	da	göstermiştir.	
Bugünkü	yazımızın	konusu	olan	kitabın	
yazarı	Mehmet	Zeki	Kutlu	bisiklet	
sporunun	içinden	geliyor.	Bu	nedenle	
bisikleti,	özellikle	yarış	bisikletini	ve	
sporunu	yakından	tanıyor.	Tanıtacağımız	
kitabında	ise	bir	spor	olarak	bisikleti,	
Mezopotamya	tarihi,	yemekleri,	coğrafi	
özellikleri,	kentlerinin	kültürel	ve	
demografik	dokusu,	sosyolojik	gerçeği	
ile	harmanlamış.	

Mezopotamya	elbette	ki	çok	özel	bir	
coğrafya.	Onu	özel	yapan	nedir	diye	

sorarsak	her	okur	farklı	bir	cevap	
verecektir.	Ders	kitaplarında	anlatılan	
biçimiyle	Fırat	ve	Dicle	nehirlerinin	
arasında	kalan	coğrafi	alan,	kültürel	
zenginliği	ve	tarihi	ile	dikkat	çekiyor.	
Tüm	bunların	dışında	ise	bizim	
topraklarımızın	içinde	de	yer	alan	
kısmıyla	bildik,	tanıdık	ve	kelimenin	tam	
anlamıyla	daha	“bizden”	bir	coğrafya.	
Kitabımızın	kahramanı	Mehmet	de	
bu	coğrafyanın	kadim	kentlerinden	
Mardin’in	Gülharrin	köyünden.	Mehmet	
annesinin	yaptığı	ekmekleri	bisikleti	ile	
şehrin	çeşitli	yerlerine	götürerek	aile	
geçimine	katkı	sunan	bir	genç.	Yine	
bir	gün	annesinin	pişirdiği	ekmekleri	
götürürken	yolda	antrenman	yapan	bir	
bisiklet	grubuna	denk	gelir	ve	kelimenin	
gerçek	anlamıyla	hayatı	değişir.

Bir	an	bisiklet	sürmenin	heyecanı	ile	
kendisini	bu	gruptakiler	ile	yarışırken	
bulur	ve	onları	epeyce	zorlar.	Bu	durum	
antrenman	yapan	grubun	antrenörünün	
dikkatini	çeker.		

Kitabımızın	kahramanı	Mehmet’i	bulma	
ve	onu	kulübe	dahil	edip	profesyonel	
bisikletliler	arasında	yarışlara	hazırlama	
süreci	ile	hikayemiz	ilerler.	

Yazarımız	bu	süreci	anlatırken	özelde	
Mardin	şehrimizin	dokusunu	bize	
aktarıyor.	Mardin’in	medreselerinden	
Mezopotamya	topraklarına	doğru	
bakarken	buluyorsunuz	kendinizi.	Kentte	
bulunan	çeşitli	dinlere	ait	kadim	yapılarla	
tanışıyor,	bunların	hikayelerine	kulak	
misafiri	oluyor	ve	bunları	dinleyerek	
Mehmet’in	öyküsüne	eşlik	ediyorsunuz.	

Yani	yazarımız	bir	bisiklet	öyküsünü	
merkeze	alarak	beraberinde	bir	bölge	
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tanıtımı	da	yapıyor.	Bölgede	bulunan	
Şanlıurfa,	Gaziantep,	Diyarbakır	gibi	
şehirleri	yakından	tanıyorsunuz.		
Balıklıgöl’ün	hikayesini	dinleyip,	
Diyarbakır	surlarının	büyüklüğüne	
tanıklı	ediyor	ve	yörede	anlatılan	birçok	
yerel	öyküye,	bir	yer	sofrasının	lezzetli	
yemeklerini	yerken	kulak	kesiliyorsunuz.	
Kitabımız	bu	yönüyle	tam	bir	bölge	
tanıtımı	ama	tabii	ki	bu	tanıtımda	aslan	
payını	Mardin	kapıyor.	Yazarımız	bu	
yönüyle	memleketine	torpil	yapmış	
diyebiliriz.	

Tüm	bu	yan	öyküler	kitap	içinde	akıp	
giderken,	bisiklet	sporunun	ülkemizde	
kulüp	düzeyinde	nasıl	yürütüldüğüne	
dair	önemli	verilerle,	içerden	
diyebileceğimiz	bir	anlatımla	tanıklık	
ediyorsunuz.	Keza	yazarımız	Bisiklet	
Federasyonu	Yönetim	Kurulu	üyesi.		

Takım	sporu	olarak	bisiklet	yarışçılarının	
karşılaştığı	mental	sorunlar,	yine	bu	
süreçte	takımın	yürütücüsü	olarak	
antrenörün	yaptıkları	veya	yapmadıkları	
bir	sporcunun	ve	takımın	geleceğini	nasıl	
etkiler	bunları	birinci	ağızdan	dinleme	
şansınız	oluyor.	

Mehmet	bir	ekmek	dağıtıcısı	olarak	

bisiklet	sürerken	bir	anda	kendini	
profesyonel	bir	ekibin	içinde	bulur.	
Bu	andan	itibaren	sporcunun	
gelişimini	anbean	izleriz.	Yemeğinden,	
uykusundan,	hazırlık	sürecindeki	rakım	
değişimlerine,	hava	şartlarına	hazırlığa	
kadar	sporu	profesyonel	olarak	yapmanın	
zorlukları	ile	yüzleşiriz.		Mehmet	
kariyerinde	hızla	ilerlerken	her	şey	
yolunda	gider.	Neredeyse	Mardin	kent	
olarak	tümüyle	Mehmet’in	arkasında	
durur.	Mehmet’in	ve	takımın	antrenörü	
Kosta,	takımını	Mezopotamya	bisiklet	
turuna	hazırlamaktadır.	Tur	Gaziantep’ten	
başlayıp	Mardin’de	son	bulacaktır	ve	
hedef	bu	yarışta	hem	bireysel	olarak	
hem	de	takım	olarak	kazanmaktır.	İşte	
kitabımız	bu	yarışa	hazırlık	sürecini	ve	
aynı	zaman	da	yarışın	tüm	etaplarını	
anlatıyor.	Tabii	ki	bu	anlatımda	gerçeklik	
ile	hayaller	harmanlanıyor.	

Kitabımızın	yarış	bölümüne	geldiğimizde	
ise	yani	Mezopotamya	Bisiklet	Turu’na	
geldiğimizde	yarışın	Mehmet’in	
hayatını	kökünden	değiştiren	bir	sürece	
dönüştüğünü	görüyoruz.	Bu	değişim	
keyifli	bir	aşk	hikayesi	ile	de	fıstıklı	Maraş	
dondurması	tadında	olmuş	diyebiliriz.	
Yarış	tamamlandığında	kitabı	okuyanlar	
sadece	bir	bisiklet	yarışını	izlediğini	
değil	Mezopotamya	turu	yaptığını	da	
hissedecektir.	

Bisikleti	çeşitli	amaçlar	için	
kullanabilirsiniz.	Mehmet	bisikleti	
ailesinin	geçimine	katkı	sunmak	
amacıyla	nakliye	aracı	olarak	kullanan	bir	
genç.	Bu	onun	kas	yapısının	gelişmesine	
zemin	hazırlamış	bir	durum	fakat	
kitabımız	bize	ısrarla	şunu	da	anlatıyor:	
Spor	profesyonel	bir	ekip	işidir!

Kitabı	bitirdiğinizde	Mezopotamya	
Turu’nun	tarihine	de	bakmak	
isteyebilirsiniz.	İlki	2018’de	ikincisi	ise	
2019’da	yapılmış	ve	pandemi	sürecinden	
dolayı	bu	yıl	üçüncüsü	yapılamadı.	Her	
ülke	kendi	topraklarında	yapılan	yarışı	
kendi	vatandaşı	sporcuların	kazanmasını	
ister.	Mehmet’in	sırtında	böyle	ağır	bir	
yük	var.	Hem	ülke	sporcusu	olarak	hem	
bir	Mardin’li	olarak	yarışı	kazanmanın	
sorumluğunu	hissediyor.	Yeni	bir	sporcu	
için	bu	bir	motivasyon	sebebi	olacağı	
gibi	tam	tersi	olarak	altında	ezilebileceği	
bir	yüke	de	dönüşebilir.		

Örneğin	Fransa	Bisiklet	Turu,	turların	en	
büyüğü	olarak	kabul	ediliyor	ve	oraya	
katılan	her	Fransız	sporcu	bu	yarışı	
kazanma	baskısını	hissediyor.	Julian	
Alaphilippe’i	Fransa	bisiklet	turunda	
izlediğinizde	bu	büyük	baskıyla	nasıl	
ustalıkla	baş	ettiğini	görebilirsiniz.	
Mehmet’in	hikayesi	de	bize	ait	bir	baş	
etme	öyküsü.		

Bisiklet	yarışları	ülkeler	için	önemli	
tanıtım	alanlarından	biri.	Tur	ne	kadar	
uzunsa	o	oranda	yeri	tanıtma	imkânınız	
olur.	Tura	katılan	takımlar	ve	sporcular	
ne	kadar	bilindik	ise	izlenme	oranı	da	o	

kadar	artar	ve	geçtiğiniz	yerleri	o	kadar	
çok	insan	tanımış	olur.	Mezopotamya	
bisiklet	turu	bu	anlamda	atılmış	bir	
adım.	Yapıldığı	bölgedeki	iklim	şartları	
göz	önüne	alındığında	ilkbaharda	
düzenlenmesi	yarış	takvimi	açısından	
büyük	bir	avantaj.	Turun	güzergahında	
bulunan	eşsiz	tarihi	(Göbekli	Tepe	vb.)	
eserler	bütün	dünyanın	ilgisini	çeken	ve	
çekme	potansiyeli	bulunan	mekanlar.	

Hazır	yaz	mevsimi	gelmişken,	diyelim	
ki	bisikletinize	hamağınızı,	çadırınızı	
yüklediniz	ve	kendinizi	covit-19	
tehdidinden	uzak	bir	deniz	kenarına,	
orman	derinliğine	ya	da	ırmak	başına	
attınız.	Hamağınızı	kurun,	içine	uzanın	ve	
kitabı	keyifle	okuyun.	Arada	bisikletinize	
kayacaktır	gözünüz.	Her	şeyin	hayal	
etmekle	başladığını	unutmadan	çevirin	
sayfayı	ve	pedalı.b

KİTABIN KÜNYESİ

ADI:	MEZOPOTAMYA	TURU	

YAZARI:	M.	ZEKİ	KUTLU

YAYINEVİ:		KIRMIZI	VE	SİYAH

BİRİNCİ BASKI: OCAK	2020

SAYFA SAYISI:	176



64  •  bikepedia  •  TEMMUZ ‘20 65TEMMUZ ‘20  • bikepedia •  

7

Shimano’nun	en	popüler	MTB	
grup	seti	uzun	yıllar	Deore	
olmuştu.	Ancak	son	yıllarda	yeni	
dişli	setleri	ile	uyumlu	olmadığı	

için	gözden	düşmeye	başlamıştı.	
Shimano	geçtiğimiz	aylarda	yeni	
Shimano	Deore	6100	grup	setini	tanıttı.	
Amaç	basitti,	yeni	12’li	arka	kaset	ve	
tekli	aynakol	standartlarını	uygun	fiyat	ile	
karşılamak.	Bu	sayede	orta	segment	dağ	
bisikletleri	maliyeti	yükselten	Shimano	
SLX	set	yerine	Deore’ye	yöneldiler.

Shimano	Deore	10’lu	sisteme	geçerken	
üst	segment	modellerden	geri	
kalmamıştı.	Ancak	11’li	sistem	ile	XTR,	

XT	ve	SLX	shimano	ürün	gamında	çıtayı	
keskin	bir	şekilde	yukarıya	koymuşlardı.	
Shimano	üst	segmentte	12’li	sisteme	
geçerken	bir	kaç	büyük	yenilik	
gerçekleştirdi.	Bunların	ardından	da	yeni	
12’li	Shimano	Deore	sistem	tanıtıldı.	Bu	
yeniliklerden	en	büyüğü	“Micro	Spline”	
göbek	sistemiydi.	

Artık	Shimano	yıllardır	alışılmış	HG	kaset	
sistemini	değiştirip	yeni	MS	sistemine	
geçti.	Bu	sayede	küçük	dişlinin	11t	altına	
inmesi	mümkün	oldu.	Shimano	Deore	
6100	grup	setinin	kaseti	de	bu	arayüzü	
kullanıyor.	Böylece	10-51	oranında	12	
dişlili	kasetleri	kullanabileceksiniz.

SHIMANO  DEORE 
GRUP-SET YENİ 
OYUN KURUCU MU?

İNCELEME Serin ÜÇER2

Shimano	Deore	6100	set	tamamen	
sıfırdan	tasarlanmış	bir	sistem.	Önceki	
6000	serisi	ile	görsel	olarak	tamamen	
farklı.	Öncelikle	arka	aktarıcıdan	
başlayalım.	Alışılagelmiş	“Shadow”	
tasarımı	epey	değişime	uğramış	
gözüküyor.	12’li	sisteme	geçiş	ile	
parça	sayısı	azalan	arka	mafsal	daha	
net	geçişlere	izin	veriyor.	13	dişli	alt	
makaralar	zincirin	daha	sessiz	ve	
kontrollu	akmasını	sağlıyor.	Ağırlık	olarak	
320gram	çeken	aktarıcı	en	üst	seri	
olan	XTR’a	göre	sadece	80	gram	daha	
ağır.	Aynakol	“Wide	Narrow”	adı	verilen	
zinciri	normal	dişlilere	göre	daha	sıkı	
tutabilen	yaprak	sistemi	ile	geliyor.	Bu	
özellik	tekli	sistemler	için	vazgeçilmez	
olarak	nitelendirilebilir.	Fren	ve	vites	
kolları	da	yeni	tasarımdan	nasibini	almış	
durumda.	Esnemezlik	gözetilerek	yeri	
geliştirilen	fren	kelepçesi	daha	modern	
bir	görünüm	sergiliyor.	Buna	uygun	
olarak	vites	kolunun	da	bağlantı	tasarımı	
değiştirilmiş	ve	adına	I-Spec	EV	denilmiş.	
Ancak	kelepçeli	olarak	da	satın	alabilme	
seçeneğine	sahipsiniz.	

Şimdi	gelelim	en	büyük	değişiklik	olan	
12’li	kasete.	Büyük	değişiklik	derken	

şaka	yapmıyoruz,	çünkü	yeni	10-51	
oranındaki	kaset	gerçekten	çok	büyük.	
10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-
51T	değerlerine	sahip	olan	dişliler	
geçişlerin	dengeli	olmasını	sağlıyor.	
Adım	hesabı	güvenli	aralıklarda	tutularak	
vites	geçişleri	arasında	uçurumların	
oluşmaması	sağlanmış.	Kaset,	daha	
önce	bahsettiğimiz	gibi	Micro	Spline	
arayüzünü	kullanıyor.	Bu	kendi	bisikletini	
güncellemek	isteyen	kullanıcılar	için	
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yaklaşık	2400-2800TL	bandında	
olacağını	tahmin	ediyoruz.	Frenlerin	bu	
fiyat	içinde	olmadığını	da	belirtelim.	b

üzücü	bir	haber	veya	fazladan	masraf	
anlamına	geliyor.	Fren	konusunda	güzel	
bir	sürprize	sahip	yeni	Deore	set	artık	
4	pistonlu	fren	seçeneğine	
de	sahip.	Bir	süredir	üst	
segmentlerde	kullanılan	hatta	
seri	dışı	olarak	bile	satışa	
sunulan	bu	sistemin	Deore	
ürün	adıyla	da	çıkmış	olması	
sevindirici.

Potansiyel	bir	alıcı	olarak	
yeni	Deore	grup	seti	
düşündüğümüzde	yapılan	
yenilikler	ve	tasarımı	
cezbedici	bulduğumuzu	
söylemeden	geçemeyeceğiz.	
Yeni	Shimano	Deore,	
orta	segment	12’li	grup	
set	pazarına	bir	süredir	
hükmeden	Sram	NX	Eagle’a	
göre	bir	miktar	daha	uygun	
fiyata	sahip.	Halihazırda	
piyasada	satışta	olan	Shimano	
set	fiyatlarına	göre	bakınca	

http://www.aktifpedal.com
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YAŞAM Serin ÜÇER2

INIŞ NASIL YAPILIR?
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Sizlere	daha	önce	tırmanış	
yapmanın	temellerini	
anlatmıştık.	Tabi	her	çıkışın	
bir	inişi	olduğu	için	şimdi	de	

karşınızda	iniş	nasıl	yapılır!

Tırmanış	çoğu	insana	zor	gelir.	Ancak	
inişi	sevmeyen	yoktur.	Her	güzel	şeyin	
bir	kusuru	olduğu	gibi	inişin	de	kendine	
has	tehlikeleri	vardır.	Eskiden	otomobil	
ehliyet	derslerinde	yokuşu	hangi	viteste	
çıkıyorsan	o	viteste	in	denirdi.	Bunun	
sebebi	vasıtanın	donanımının	inişi	
kaldıramayacak	olmasıydı.	Bisiklette	ise	
bunu	vücut	gücü	olarak	niteleyebiliriz.	
Tırmanışı	iyi	olan	bir	kişi	iniş	sırasında	
da	gücünü	koruyabilecektir.	Ancak	
tırmanışta	yıpranan	bir	kişinin	iniş	
sırasında	tehlike	yaşaması	kaçınılmazdır.	
Bu	yüzden	iniş	yapmanın	birinci	kuralı	
binicinin	sınırlarını	iyi	bilmesidir.	

İkinci	kural	ise	inişe	bir	tırmanış	ardından	
başlıyorsanız	yeterince	dinlenmiş	
olmalısınız.	Bu	sayede	iniş	sırasında	
ihtiyacınız	olacak	güç	elinizin	altında	
olacaktır.	Eğer	araç	ile	çıkış	yapmış	
ve	direkt	olarak	inişe	başlayacaksanız	
vücudunuzu	ısıtmalısınız.	Kısaca	inişe	
hazır	hale	gelmelisiniz.	

Üçüncü	kural	bisikletinizin	inişe	
hazır	olup	olmadığının	kontrol	
edilmesidir.	Tırmanış	sırasında	frene	
basma	ihtiyacınız	olmadığı	için	
farketmeyebilirsiniz	ancak	bir	sorun	varsa	
bunu	inmeye	başlamadan	bilmenizde	
yarar	var.	Telli	frenler	sizi	genellikle	yarı	
yolda	bırakmaz	ancak	hidrolik	frenler	
için	aynı	şeyi	söyleyemeyiz.	Ciddi	
rakım	değişimlerinde	bir	miktar	boşluk	
yapabilen	hidrolik	frenleri	bir	kaç	sefer	
pompalamanız	gerekebilir.

INIŞ NASIL YAPILIR?
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Dördüncü	kural	güvenlik	
ekipmanlarınızın	yerli	yerinde	
olduğundan	emin	olmanızdır.	
Tırmanırken	gözlüğünüzü	kaskınızı	
çıkarmış	olabilirsiniz.	Özellikle	enduro	
müsabakalarında	rahat	tırmanabilmek	
için	dizliğini	aşağı	indiren	sporcular	
inişlerde	dizleri	korumasız	bir	şekilde	
iniş	yapabiliyor.	Bu	yüzden	kaskınızı	
gözlüğünüzü	özellikle	kontrol	
etmelisiniz.	Özellikle	bahar	ve	yaz	
aylarında	gözünüze	böcek	kaçması	
büyük	tehlike	yaratacaktır.

Bu	kurallara	dikkat	ettikten	sonra	iniş	
yapmaya	başlayabilirsiniz.	Bu	aşamada	
özellikle	kendinize	güvenmeniz	ve	
kararsız	kalmaktan	kaçınmalısınız.	
Özellikle	yoldaki	tehlikelere	gözünüzün	
takılması	sizi	ciddi	sıkıntılara	sokacaktır.	
Ne	de	olsa	iki	tekerlekli	vasıtalar	siz	
nereye	bakarsanız	oraya	giderler.	Bu	
yüzden	viraja	girerken	özellikle	çıkışa	
bakmanız,	hızlı	giderken	mümkün	
oldukça	ileri	bakmanız	dengeniz	

açısından	iyi	olacaktır.	Ne	kadar	yakına	ve	
tehlikeye	bakarsanız	dengeniz	o	kadar	
bozulacaktır.	Ayrıca	yüksek	hızlarda	ileri	
bakmak	hız	korkunuzu	yenmenizde	de	
faydalı	olacaktır.	İniş	sırasında	ağırlığınızı	
mümkün	oldukça	bacaklarınıza	
bindirmelisiniz.	

Bu	sayede	boşta	kalacak	kollarınız	
ile	bisiklete	yön	verebilir	ve	
frenleyebilirsiniz.	Yükünüzü	kollarınıza	
yüklemeye	başladığınız	zaman	hem	
daha	kolay	yorulur	hem	de	rüzgar	ve	

bozuk	zeminden	daha	çok	etkilenirsiniz.
Eğer	trafiğe	açık	bir	yolda	iniş	
yapıyorsanız	her	zaman	karşı	
tarafın	yapabileceği	hatalara	karşı	
hazırlıklı	olmalısınız.	Dar	bir	yolda	
hatalı	sollama	yapan,	hatta	şeridinin	
dışında	seyreden	bir	araç	bisikletli	
açısından	çok	tehlikelidir.	Ormanlık	
alanda	iniş	yapıyorsanız	parkurda	
karşılaşabileceğiniz	diğer	canlılara	karşı	
tetikte	olmalısınız.	Bir	anlık	dalgınlık	ile	
hem	kendi	sağlığınız	hem	de	başkasının	
sağlığı	ciddi	şekilde	etkilenebilir.	b
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Bisiklete	binmenin	en	
güzel	yönlerinden	birisi	
yeni	yerler	ve	yeni	yollar	
keşfetmektir.	Yeni	yerler	

derken	biraz	daha	uzakları	gözünüzde	
canlandırın.	Farklı	bir	şehir,	epik	bir	
tırmanış,	açık	denizlere	uzanan	vadiler	
ya	da	yemyeşil	ormanların	içinde	
keşfedilmeyi	bekleyen	patikalar	gibi...	
Dünyanın	bize	sunduğu	muhteşem	
bisiklet	rotalarına	ulaşmak	için	çoğu	
zaman	bisikletimizi	arabamıza	yükleyip	
taşımamız	gerekiyor.	Tabi	maceraların	
tadı	en	iyi	arkadaşlarla	çıkar.	Bu	
durumda	araçlara	birden	fazla	bisikleti	
kolayca	yükleyip	güvenle	taşımamız	
gerekli.	O	şehir	senin,	bu	şehir	benim	
diyerek	yarıştan	yarışa	koşan	sporcular	
da	pek	farklı	bir	durumda	değil.	Hal	

böyle	olunca	pratik	bisiklet	taşıyıcıları	
büyük	bir	gereksinimi	karşılıyor.	
İncelememizin	konusu	olan	Treefrog	
Racks	Pro	2,	tüm	bu	ihtiyaçlara	cevap	
veren	bir	vakumlu	bisiklet	taşıyıcı.	

Son	yıllarda	büyük	bir	popülerlik	
kazanan	vakumlu	taşıyıcılar	
bisiklet	kullanıcıları	için	zaman	ve	
enerji	tasarrufu	yaratıyor.	Merkezi	
Macaristan’da	bulunan	Treefrog	bu	
alanda	kendini	kanıtlamış	ürünleriyle	
öne	çıkan	markalardan	birisi.	İsmini	
yapışkan	vantuzlarıyla	nam	salmış	
ağaç	kurbağalarından	alan	marka	
Avrupa’da	pek	çok	takımın	yanısıra	
Israil	Cycling	Academy	ve	One	Nation	
takımlarının	da	resmi	taşıyıcı	sponsoru.	
Markanın	Elite	ve	Pro	olarak	ayrılan	iki	

segmentteki	ürünlerinden,	iki	bisiklet	
kapasiteli	Pro	2	modelini	sizin	için	
inceledik.	

Paketten,	altında	dört	adet	vantuz	
bulunan	toplam	40	kilogram	
ağırlığında	iki	bisiklet	kapasiteli	
taşıyıcı,	arka	tekerleri	sabitleyen	iki	ayrı	
vantuz,	temizleme	solüsyonu	spreyi,	
mikrofiber	temizlik	bezi	ve	aynakol	
sabitleme	bantları	çıkıyor.	Vantuzların	
üzerinde,	yapışan	yüzeylerinin	temiz	
kalması	için	kullanmadığınız	zamanlar	
takmanız	gereken	plastik	kapaklar	yer	
alıyor.	Bu	vantuzların	her	biri	tek	başına	
110	kilogram	ağırlık	taşıma	gücüne	
sahip.

Bisikletin	ön	maşasını	bağlayacağımız	
ana	platformu	araç	tavanının	
önüne,	ileri	doğru	bakacak	şekilde	
yerleştirmemiz	gerekli.	Dört	vantuzlu	
Pro	2	modeli,	fazla	alana	ihtiyaç	
duymadan	küçük	büyük	neredeyse	
bütün	araçlara	uyuyor.	Sadece	
vantuzların	cam	ya	da	sac	olsun,	temiz	
ve	kesintisiz	bir	yüzeye	oturması	
yeterli.	Panel	birleşimleri	ya	da	

tavan	camı	ile	kaportanın	birleştiği	
sınırlar	hava	kaçıracağı	için	ideal	
değil.	Bisikletin	ön	tekerini	çıkarıp	
maşayı	taşıyıcı	üzerindeki	mandal	
üzerine	yerleştiriyoruz	ve	tıpkı	teker	
monte	eder	gibi	mandalı	sıkıyoruz.	
Arka	tekerlek	altına	tekli	vakumu	
yerleştirerek	güçlü	cırt-cırt	bantlarla	
sabitliyoruz.	Yolculukta	aynakolun	
dönüp	tavana	çarpmaması	için	
paketten	çıkan	yeşil	cırt-cırt	bantlarla	
sol	kolu	da	çeki	borusuna	sabitliyoruz.	

Vantuzları	tavana	yapıştırmak	için	
arkalarında	yer	alan	pompalara	tekrarlı	
basarak	havalarını	boşaltıyoruz.	
Pompaların	üzerindeki	beyaz	boyalı	
bölümün	tamamen	vantuz	gövdesi	
içine	girdiğinden	emin	oluyoruz.	Bir	
kez	sabitlendikten	sonra	taşıyıcı	adeta	
arabanın	bir	parçası	gibi	tutunuyor.	
Bu	beyaz	şeritler	aynı	zamanda	

TREEFROG 
ILE BISIKLET 
TAŞIMA Tufan SAĞNAK2İNCELEME
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vantuzların	hava	almadığına	dair	birer	
gösterge	işlevine	sahip.	Burada	önemli	
bir	nokta	pompaların	arabanın	arkasına	
bakacak,	yani	karşıdan	rüzgar	ya	da	
su	almayacak	şekilde	yerleştirilmiş	
olması.	

Kullanım	kılavuzunda	önerilen	
maksimum	hız	130km/saat.	Biz	de	
tepedeki	iki	bisikletle	İstanbul	-	Antalya	
arası	yaptığımız	yolculuk	sırasında	
bunun	üzerine	(pek)	çıkmadık.	Yolculuk	
sırasında	sert	bir	yağmurun	içinden	
de	geçtik.	Her	molada	pompalardaki	
beyaz	şeridi	kontrol	ettik,	dışarı	çıkan	
bir	pompa	olmadı.	Tebrikler	Treefrog!	
Vakumlu	taşıyıcıların	en	pratik	ve	
faydalı	özelliklerinden	birisini	de	
yolculuğun	sonunda	keşfediyoruz.	
Hedefe	varıp	bisikletleri	indirdikten	
sonra,	taşıyıcıyı	da	hızlı	ve	zahmetsizce	
söküp	bagaja	koyabiliyorsunuz.	
Tabi	vantuz	kapaklarını	kapatmayı	
unutmadan.	

Platform	üzerinde,	ön	standart	“QR”	
mandallarının	takılabildiği	bağlantı	
aparatlarıyla	geliyor.	Disk	frenli	
yol	ve	mtb	bisikleri	için	sokma	mil	
bağlantıları	da	ayrıca	temin	edilebiliyor.	
Markanın	Elite	ve	Pro	modelleri	
arasındaki	temel	fark	bisikletlerin	

taşıma	kapasitesi.	Pro	2	modeli	toplam	
40	kg	ağırlığında	iki	bisiklet	ya	da	27	
kg	ağırlığında	bir	elektrikli	bisiklet	
taşırken,	Elite	2	modelinde	toplam	
taşıma	sınırı	22	kg.	b

FONKSIYONEL
BANDANA

http://www.necko.com.tr
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Covid-19	salgınının	patlak	
vermesinden	sonra	
bisikletliler	evlere	kapanmak	
ve	sürüşlerden	uzak	kalmak	

zorunda	kaldılar.	Bu	durumda	bisiklet	
sporuna	devam	etmek	için	kapalı	
ortamda	bisiklet	gibi	davranan	ama	
bir	yere	gitmeyen	“trainer”	adı	verilen	
araçlara	iş	düştü.	Aşırı	ilgi	nedeniyle	de	
kısa	zamanda	satıcıların	elindekiler	bitti.	

Çok	farklı	özelliklerde	“trainer”	
üretilip	satılıyor.	Bunlardan	“base	
trainer-temel	trainer”	denilen	türleri	
en	basitleri	ve	ucuzları	oluyor.	Basit	
modeller	bisikletinizi	üzerine	takarak	
kullandığınız	ve	size	gerçekten	bir	
bisikletle	gidiyormuşsunuz	gibi	bisikleti	
emüle	eden	basit	bir	dirençli	volan	ve	
bağlantılarından	oluşmakta.	Direnci	
kademeli	olarak	değiştirmenizin	dışında	
başka	bir	ayar	içermiyor.	Piyasada	böyle	
cihazlar	beş-altı	yüz	liradan	başlayarak	
satılıyor.	

Parası	olanlar	için,	direnci	ve	eğimi	
elektronik	kontrollu,	uzaktan	kumandalı	
olarak	ayarlayabilen,	fanı	sayesinde	
rüzgarı	bile	hissettiren	normal	

bisikletlerin	fiyatından	bile	çok	yüksek	
fiyatlarla	alınabilen	modeller	de	
bulunuyor.	

Basit	ya	da	gelişmiş	olsa	da	trainer	
için	veri	bağlantısı	ona	ek	bir	özellik	ve	
değer	katıyor.	Bu	bağlantı	genellikle	
bluetooth	üzerinden	cep	telefonu,	tablet	
veya	bilgisayar	arasında	oluyor.	Böylece	
hız,	kadans,	güç	gibi	bilgiler	kullanılan	
uygulamalara	iletilebiliyor.	Gelişmiş	
olan	“trainer”lerde	bu	veri	akışı	çift	
yönlü	olarak	gerçekleşerek,	kullanılan	
uygulamadaki	sanal	sürüş	ortamına	bağlı	
olarak	eğimin	ve	direncin	değiştirilmesi	
de	sağlanıyor.	Bu	bağlantı	özelliği	ile	
trainerler	“smart/akıllı”	oluyorlar.	

Akıllı	trainer	için	parası	olmayan	“fakir”	
bisiklet	sporcularının	yapabileceği	bir	
şey	var	mı?	Evet,	var.	Oldukça	uygun	bir	
paraya	trainerlerini	“akıllandırabilirler”.		

Bunun	sonucunda	yaptıkları	çalışmayı	
otomatik	olarak	Strava	gibi	bir	
uygulamaya	aktarabilirler.	Ayrıca	
Strava’nın	artık	kullanmadığı	hız,	kadans	
ve	nabız	algılayıcılarının	verilerini	de	
kullanmış	olurlar.	

Çözümümüz	için,	bir	“akılsız”	trainer,	bir	
hız+kadans	algılayıcılı	kilometre	saati,	
Wahoo	Fitness	uygulaması	ve	elbette	
bir	Android	cep	telefonu	kullanacağız.	
Bu	şekilde	“akıllı”	trainer	üzerinde	
hazır	bulunan	sistemi	“aptal”	trainere	
kendimiz	eklemiş	olacağız.	

Her	şeyden	önce	kısaca	Bluetooth	ile	
Ant+	bağlantılarından	biraz	bahsedelim.	
Bluetooth	(sistemin	adı	Danimarka’nın	
ilk	kralı	“Mavidiş”ten	geliyor),	öncelikle	
küçük	cihazların	telsiz	bağlantı	ile	bir	
ağa	bağlanmasını	sağlayan	IoT(Internet	
of	Things)	dünyasının	çok	kullanılan	
sistemlerinden	biri.	Bu	sistemin	
donanım	desteği	artık	hemen	hemen	
her	bilgisayar	ve	cep	telefonunda	
bulunmakta.	Ant(Adaptive	Network	
Topology)	sistemi	de	Bluetooth	ile	
aynı	alıcı-verici	donanımını	kullanan	
benzeri	bir	sistem.	Bu	sistem	2006	
yılında	Garmin	tarafından	satın	alınan	
Dynastream	tarafından	2003	yılında	
geliştirilmiş.	2004	yılında	düşük	güç	
tüketme	özelliği	ile	Ant+	çıkmış.	
Bisiklet	dünyasında	kullanılan	telsiz	

bağlantılı	cihazlar	Bluetooth	ve	Ant+	
sistemlerinden	birini	veya	her	ikisini	
de	kullanabiliyor.	Her	ikisi	de	düşük	
güç	ve	iletilen	veri	miktarı	için	uygunlar	
ama	aralarındaki	bir	fark	durumu	çok	
değiştiriyor.	Bluetooth	sadece	iki	cihazı	
birebir	bağlayıp	kullanırken	Ant+	birden	
fazla	cihazın	bağlanmasını	sağlıyor.

Bu	durum	da	Ant+	için	gerçekten	de	
büyük	bir	artı	oluyor.	Çünkü	bisikletlerde	
gün	geçtikçe	daha	fazla	algılayıcı	
kullanılmaya	başlıyor	ve	bunların	
hepsinin	uygulama	veya	cihazlara	
bağlanması	gerekiyor.	Ant+	ile,	hız,	
kadans,	nabız	ve	güç	algılayıcılarının	
hepsini	birden	bağlama	şansınız	
bulunuyor.	

Hedefimiz	olan	trainer	“akıllandırmayı”	
gerçekleştirmek	için	elimizde	bazı	
cihazlar	olmalı	ve	cep	telefonunda	bir	
takım	işlemler	yapmak	durumundayız.	
En	basit	olarak	bir	hız	algılayıcısı	yeterli	
olsa	da	biz	bir	hız+kadans	algılayıcısı	
kullanacağız.	Hatta	bunun	bir	de	“bisiklet	
bilgisayarı”	olacak.	Malzemelerimiz,

TEKNOLOJİ Tanju TAŞÇILAR2
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-	Tacx	Blue	Matic	-	700Watt,	10	kademe	
direnç	kontrolu.
-	Giant	Continuum	Sync	-	Ant+	Hız	ve	
kadans	algılayıcılı	bisiklet	saati.
-	Xiaomi	Mi7	-	Android	9.
-	Ant	Tester	uygulaması.
-	Wahoo	Fitness	uygulaması.

Trainer	ve	cep	telefonunuzun	olduğunu	
düşündüğümüzde	geriye	Continuum	
Sync	kalıyor.	Denememizde	bunu	
kullanmamızın	nedeni	şu	anda		
Türkiye’de	bulunuyor	olması	ve	fiyatının	
oldukça	uygun	olması.	Bunun	yerine	
farklı	kaynaklardan	alabileceğiniz	
Ant+	ile	çalışan	algılayıcıları	da	
kullanabilirsiniz.

Ant+ Desteği
Çözmemiz	gereken	ilk	sorun	Ant+	
desteği.	Cep	telefonlarında	Bluetooth	
hemen	çalışır	durumda	olmasına	karşın	
Ant+	için	biraz	işlem	yapmak	gerekiyor.	
Aynı	telsiz	alıcı-verici	donanımını	
kullanabildikleri	için	Android’de	
kullanılan	Linux	çekirdeğinin	ilgili	
çekirdek	modüllerini	ekleyip	gerekli	
ayarları	yapmamız	gerekmekte.	Hemen	
korkmayın!	Ant+	geliştiricileri	bunun	için	
bir	yardımcı	uygulama	hazırlamışlar.	“Ant	
Tester”	uygulaması	size	yapacağınız	
işleri	adım	adım	gösteriyor	ve	çözüme	
gitmenizi	sağlıyor.	

Ant	Tester	uygulamasını	kurup	
çalıştırdığınızda	size	sisteminizin	
durumunu	göstermekle	işe	başlıyor.	
Bu	sayfada	görülen	kırmızı	işaretliler	
düzeltilmesi	gereken	yerler.	İşlem	
genellikle	gereken	başka	uygulamaları	
yüklemek	ve	izinlerini	ayarlamak	şeklinde	
bir	yol	izliyor.	

Görülen	ilk	sorun	ANT	USB	hizmetinin	
yüklü	olmaması.	Burada	kırmızı	“Yok”un	
yanındaki	indirme	işaretine	tıkladığınızda	
size	gerekli	paketin	yüklenmesi	için	yol	
göstermeye	başlıyor.	
Bu	adımda	“Ant	USB	Service”	paketi	
yükleniyor.	

Şimdi	sıra	“Ant	Radio	Servisi”	paketinde.	
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Bu	aşamada	yeni	“kırmızı”larla	
karşılaşıyoruz.	Ant	Radio	Servisi’nin	
yanındaki	kırmızı	kilit	bize	birşeylerin	
izni	olmadığını	gösteriyor.	Bunun	
üzerine	tıkladığımızda	gerekli	izinlerin	
verilmesini	sağlayan	adımlara	geçiyoruz.	
Ant	Radio	Service	uygulamasının	
izinleri	sayfasında	“Otomatik	Başlatma”	
anahtarını	açmamız	gerekiyor.	Bir	sonraki	
adımda	aynı	sayfadaki	“Uygulama	
izinleri”	girişi	ile	gelinen	yerde	ek	
izinlerden	biri	olan	“use	ANT	hardware”	
anahtarını	açıyoruz.	

Artık	bir	tek	adımımız	kalmış	gibi	
görünüyor;	Ant+	Eklentilerini	yüklemek.		
Ant+	Plugins	Service	paketi	yüklendikten	
sonra	artık	kırmızı	uyarı	kalmaması	
gerekiyor.	Özetler	sayfasındaki	görüntü	
yapılan	işlemlerden	bir	süre	sonra	
değişebiliyor.	Ancak	uygulamayı	kapatıp	
açtığımızda	bu	işlem	daha	hızlı	olabiliyor.	
Tüm	kırmızılar	gittiğinde	artık	sisteminiz	
Ant+	bağlantısını	kullanabilir	hale	gelmiş	
olur.	

Giant Continuum Sync
İlk	temel	işlemi	tamamlamış	
bulunuyoruz.	Şimdi	sıra	algılayıcımızda.	
Giant	Continuum	Sync	cihazın	kendisi,	
hız+kadans	algılayıcıları	ve	bunların	
mıknatısları	ile	birlikte	gerekli	bağlantı	
parçaları	ile	geliyor.	Göstergenin	
taban	taşıyıcısını	bir	lastik	ile	kolaylıkla	
gidonunuza	bağlayabilirsiniz.	Gösterge	
bunun	üzerine	biraz	döndürülerek	takılıp	
çıkartılıyor.	

Hız	ve	kadans	algılayıcıları	birbirlerine	
kısa	bir	kablo	ile	bağlı	ve	aslında	bir	tek	
devre	ile	çalışmakta.	Bu	algılayıcıları	
arka	maşaya	rublenin	olmadığı	tarafa	
takmanız	gerekmekte.	Hız	algılayıcısının	
üzerindeki	bir	çentik	hız	mıknatısının	
geçeceği	yeri	gösteriyor.	Bu	algılayıcının	
tam	ortasında	değil.	

Kadans	algılayıcısını	da	sol	pedalınızın	
geçtiği	yere	gelecek	şekilde	
yerleştireceksiniz.	Bunun	mıknatısı	
da	pedala	takılacak.	Bu	mıknatısın	
altına	uzaklığa	uygun	olarak	iki	farklı	
çift	taraflı	bantla	takabilirsiniz.	Kadans	
algılayıcısının	tespit	edilebilmesi	için	tek	
noktadan	kablo	bağı	ayarlanmış.	Eğer	
altına	taktığınız	çift	taraflı	bandı	uygun	
yerleştirmezseniz	zamanla	kayıp	sorun	
çıkarabiliyor.	Bu	bandı	kablo	bağının	
altına	doğru	daha	fazla	kayık	olarak	
yapıştırmak	sorunu	çözüyor.	

Cihazın	ana	ünitesi	ve	algılayıcılarının	
pillerini	kendiniz	takıyorsunuz.	Bundan	
sonra	algılayıcının	aktif	hale	gelmesi	
için	biraz	pedal	çevirmeniz	gerekmekte.	
Sonrasında	cihazın	başlangıç	ayarlarını	
yapacaksınız.	Bunu	cihazla	birlikte	
gelen	kullanım	kılavuzuna	bakarak	
yapabilirsiniz.	Ya	da	aldığınız	yerde	hem	
bisikletinize	taktırıp	hem	de	ayarları	
yaptırabilirsiniz.	

Wahoo Fitness
Gelişmiş	bisiklet	bilgisayarları	ve	diğer	
ürünleri	ile	tanınan	Wahoo	firması	
“sadece	telefonunuz	yeterli”	yaklaşımı	
ile	Wahoo	Fitness	uygulamasını	
geliştirmiş.	Bu	uygulama	ücretsiz	olarak	
kullanıma	açık.	En	önemli	ve	şu	anda	
bizi	ilgilendiren	özelliği	ise	Bluetooth	ya	

da	Ant+	kullanan	çok	sayıda	algılayıcıya	
destek	vermesi.	Yani	sadece	kendi	
algılayıcılarını	değil	piyasada	bulunan	
hemen	hemen	her	türlü	algılayıcıyı	
kullanabilmekte.	

Uygulamayı	kullanabilmek	için	kayıt	
yaptırmanız	için	iki	seçenek	var.

Bilgisayardan	https://eu.wahoofitness.
com/	ile	sitesine	gidip	“Sign	in”	ile	
adımları	takip	ederek	veya	doğrudan	
uygulama	ile	kayıt	yapıp	giriş	
yapabilirsiniz.
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Girişten	sonra	uygulamanın	ana	
penceresi	açılır.	Alt	tarafta	kayıtlı	
algılayıcıların	gösterileceği	yerde	“Pair	
or	link	sensors”	yazısı	görülmektedir.	
Hemen	sağındaki	mavi	algılayıcı	işaretine	
tıklayarak	algılayıcımızı	tanıtmamız	
gerekir.	Yeni	açılan	“Linked	Sensors”	
sayfasından	“Add	new	sensor”	girişini	
kullanır	ve	açılan	yeni	sayfanın	en	altında	
yer	alan	“Other	sensors”	seçeneği	
ile	Wahoo	tarafından	bilinmeyen	bir	
algılayıcının	eklenmesi	işlemini	başlatırız.	
Burada	algılayıcının	çalışır	hale	gelmesi	
için	pedal	çevirmeniz	gerekir.	“Continue”	
ile	devam	ettiğinizde,	bir	süre	sonra	
algılayıcımız	listede	görünecektir.	Bunun	
üzerine	tıkladığımızda	bir	süre	algılayıcı	
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ile	haberleştikten	sonra	sayfada	gerekli	
veriler	görüntülenir.	Pedal	çevirirsek	hız	
ve	kadans	değerlerini	görebiliriz.	

Algılayıcımız	bulunmuş	ve	
kullanılabilmektedir	ancak	“Save	
Sensor”	ile	bunu	kalıcı	hale	getiririz.	
Algılayıcının	kullanılacağı	antrenman	
çeşitlerinin	seçimi	ile	işlem	tamamlanır.	
Daha	sonra	bu	algılayıcıyı	kullanmaktan	
vazgeçersek	“Forget	Sensor”	seçeneğini	
kullanmamız	gerekir.	Artık	ana	sayfanın	
altında	algılayıcıların	gösterildiği	yerde	
“Speed	&	Cadence”	olarak	durmaktadır.	
Otomatik	olarak	bağlantı	sağlandığında	
değerleri	de	burada	izleyebiliriz.	
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“Akıllanan” Trainer İle Sürüş
Wahoo	Fitness	uygulamasını	başlatıp	
“Cycling”	yerine	“Indoor	Cycling”	
seçildikten	sonra	“Start	Workout”	ile	
antrenmanımızın	kaydına	başlayabiliriz.	
Artık	ekrandaki	antrenman	verilerini	
izleyebilmekteyiz.	İşimiz	bittiğinde	
“Stop”	ile	antrenman	kaydını	durdurup	
kaydedilmesini	sağlar	ve	verilerimizi	
inceleyebiliriz.	

Ayrıca	bu	verileri	dosya	olarak	elde	
edebilir	veya	başka	uygulamalara	
aktarılmasını	sağlayabiliriz.	İnceleme	
sayfasına	ana	sayfanın	altındaki	“History”	
girişinden	de	ulaşmak	mümkün.	
Antrenman	seçildiğinde	sağ	üstteki	“...”	
menüsünden	“Upload	workout”	seçeneği	
kullanılarak	dosyanın	Bluetooth,	GMail,	
WatsApp,	Google	Drive	gibi	yerlere	
aktarılmasını	sağlayabiliriz.	

“Upload	Workout”	sayfasında	sıralanan	
farklı	uygulamalar	için	yetki	verilip	
antrenman	sonrası	verilerin	otomatik	
olarak	yüklenmesi	sağlanabilir.	
Mesela	Strava	seçildiğinde	Strava	
yetkilendirme	sayfasına	gidilir	ve	orada	
yetki	verilir.	Sonrasında	yaptığınız	bütün	
antrenmanlarınız	kaydedilir	edilmez	
Strava’ya	aktarılacaktır.	

Ant++ Bluetooth
Aklımıza	“acaba	Bluetooth	ve	Ant+	
aynı	anda	çalışır	mı”	sorusu	geldiğinde	
hemen	denedik.	Az	önceki	durumda	
nabız	bandı	yoktu.	Eldeki	Bluetooth	ile	
çalışan	nabız	bandını(OnRhythm500)	
hemen	tanıttık.	Garip	bir	şekilde	Ant+	
telefonun	Bluetooth	özelliği	kapalı	iken	
de	çalışmıştı.	Ama	elbette	bu	cihaz	için	
açtık.	Uygulama	kolaylıkla	Bluetooth	
nabız	bandını	da	tanıdı	ve	hiç	bir	sorun	
olmadan	bir	antrenman	daha	yaptık.	

Ant++ Bluetooth + Giant ContinuumSync
İşi	biraz	abarttık	ama	sonuç	yine	
olumluydu.	Ant+	algılayıcı	hem	
telefondaki	Wahoo	Fitness	uygulamasına	
hem	de	Giant	Continuum	Sycn	kilometre	
saatına	veri	gönderiyor	ve	hepsi	birlikte	
sorunsuz	çalışıyordu.	

Son Değerlendirmeler
Herşey	anlatıldığı	gibi	beklenilenin	
de	ötesinde	sorunsuz	gerçekleşmişti.	
Ancak	ilk	anda	dikkat	çekmeyen	
küçük	bir	ayrıntı	vardı.	Hız+kadans	
algılayıcı	tanıtılırken	aslında	girilmesi	
gereken	bir	paremetre	görünmüyordu.	
Bu	da	tekerlek	çevresi	değeriydi.	Bu	
değer	doğru	olarak	girilmeden	alınan	
mesafe	ve	hız	doğru	olmayabilir.	Son	
denemede	kilometre	saati	ile	birlikte	
kullanıldığında	hız	konusunda	bir	fark	
pek	görünmüyordu.	Büyük	bir	olasılıkla	
varsayılan	olarak	atanılan	değer	olması	
gereken	kadar	ya	da	ona	çok	yakındı.	
Aslında	zaten	yol	almayan	bir	sistem	
için	bu	değerin	doğruluk	payının	da	çok	
önemli	olduğunu	söyleyemeyiz.	

Ant+	ile	çalışan	algılayıcıların	doğrudan	
bir	Android	cihaz	ile	çalışabilmesinin	
bir	yararının	da	oldukça	yüksek	
fiyatlarla	satılan	Ant+-USB	bağdaştırıcı	
gerektirmemesi	olduğunu	görebiliriz.	Bu	
şekilde	mesela	Zwift’i	bir	Android	cep	
telefonu	ya	da	tablette	çalıştırarak	bu	ek	
maliyetten	de	kurtulmuş	oluruz.b
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TARIFLERFIT
10	adet	hurma
1	tatlı	kaşığı	Hindistan	cevizi	yağı	
2-3	yemek	kaşığı	kakao
Fındık,	fıstık,	badem	(isteğe	bağlı)

Bu	3	malzeme	ile	fit	çikolatamızı	
hazırlamaya	başlayalım.	İlk	olarak	
10	adet	hurmayı	15-20	dakika	sıcak	
suda	bekletiyoruz.	Yumuşayan	
hurmalarımızı	kabuklarını	soymadan,	
bir	kabın	içerisine	çekirdeklerini	
çıkararak	alıyoruz.

Hindistan	cevizi	yağımız	ve	kakaoyu	
hurmanın	üzerine	ekliyoruz.	Bu	
malzemeleri	robot,	blender,	shaker	ya	
da	hiç	biri	yoksa	çatalla	ezerek	püre	
kıvamına	getiriyoruz.

Tüm	malzemeyi	yağlı	kağıdının	
üzerine	sererek	kare	veya	dikdörtgen	
şekli	veriyoruz.		Buzlukta	4	saat	
dinlendikten	sonra	çikolatamız	hazır.	

Not:	Oda	sıcaklığında	15-20	dakikada	
yumuşadığından	dolayı	buzlukta	
muhafaza	etmek	çok	daha	iyi	olacaktır.

Afiyet	olsun.

1	yumurta
4	yemek	kaşığı	pekmez	(keçiboynuzu	
pekmezi	ya	da	bal)
2	yemek	kaşığı	bal
2	yemek	kaşığı	tahin
1	çay	bardağı	süt
6	yemek	kaşığı	tam	buğday	unu	(yulaf	
unu,	fındık	unu)
2	yemek	kaşığı	kakao	
1	yemek	kaşığı	h.cevizi	yağı	(tereyağı	
ya	da	zeytinyağı)
1	çay	kaşığı	(veya	paket)	vanilin	
(şekersiz	besleniyorsanız	
eklemeyebilirsiniz)
1	çay	kaşığı	karbonat	veya	kabartma	
tozu
Biraz	ceviz	ve	bitter	kurabiye	çikolatası	
(isteğe	bağlı)

İlk	önce	yumurta	ve	pekmezi	güzelce	
çırpalım.	Sıvı	malzemelerimizi	ve	
ardından	da	katı	malzemelerimizi	
ekleyerek	karıştırmaya	devam	edelim.	
Son	olarak	içerisine	ceviz,	çikolata,	
üzüm,	fındık	katarak	veya	sade	olarak	
borcama	veya	kek	kalıbına	alalım.	
Önceden	ısıtılmış	175	derecelik	fırında	
30	dakika	kontrollü	pişirelim.	
Soğuduktan	sonra	dilimleyip	servis	
edebilirsiniz.

SAĞLIK Şafak ERGÜL2

7

http://www.bisikletavm.com


7

TAKIP ET, 
ETIKETLE,
BEĞEN, 
PAYLAŞ, SEN DE BISIKLET 
KAZANMA ŞANSI YAKALA

Bikepedia	instagram	hesabını	
takip	edin	ve	bisiklet	ödüllü	
yarışma	ile	ilgili	yapılan	
paylaşımları	kaçırmayın!	.	

Yapılan	paylaşımda	bisiklet	kazanma	
şansı	elde	etmek	için	yapacaklarınız	

ayrıntlı	olarak	yazıyor	olacaktır.		Siz	de	takipte	
kalın,	bisiklet	kazanma	şansını	kaçırmayın!	

Geçen	ay	bizi	takip	edip,	gerekli	şartları	
yerine	getiren	talihlimiz	Esra Bostan’ı	tekrar	
kutluyoruz	ve	yeni	bisikleti	ile	güzel	günlerde	
pedallamasını	temenni	ediyoruz.	

http://www.parkurbisiklet.com
https://www.instagram.com/bike.pedia/
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https://fikirizm.com/

