
Bu yılki TUR 
neler getirebilir?

What can this 
year's TOUR 
bring? Sayfa/Page 05

Milli Takım  
TUR’a Hazır
National Team          
is Ready for 
TOUR
Sayfa/Page 07

1963’te ‘Marmara Turu’ 
adıyla ilk startı verilen, 
1965’te uluslararası nitelik 
kazanan ve sonraki sene 
ilk defa Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde gerçekleştirilen 
yarış, 55’inci yılında yine 
Marmara Denizi çevresinde, 
ilk rotasına benzer bir 
güzergâhta koşulacak.  

ll Altısı World Tour takımı olmak 
üzere 17 takımdan 119 bisikletçi, yarış 
boyunca iki defa kıta değiştirecek. 
İstanbul’dan yola çıkacak sporcular 
Tekirdağ üzerinden tarihi Gelibolu 
Yarımadası’na ulaşacaklar.  Burada 
ülkeleri için hayatını kaybeden 
askerlere selam duracak yarışçılar, 
Avrupa’dan Asya’ya geçecek. 
Edremit, Balıkesir ve Bursa’nın 
ardından Kraliçe Etap’taki Kartepe 
tırmanışı büyük ihtimalle TUR’un 
kazananını belirleyecek. Sakarya ve 
Kocaeli üzerinden gerçekleştirilecek 
son etapta ise bisikletçiler Avrasya 
Tüneli’nden geçerek Sultanahmet 
Meydanı’nda finiş görecek.

Debuted in 1963 as 'Tour 
of Marmara', became an 
international race in 1965 and 
included within the sponsorship 
of Presidential Office one 
year later, 55th edition of tour 
will follow a similar 'nostalgic' 
route to its first edition around 
Marmara Sea. 

ll 119 riders from 17 teams, 
including six World Tour teams, 
will change continents twice 
during the race. Athletes 
departing from Istanbul will reach 
Gallipoli Peninsula via Tekirdağ. 
Here, racers will pay tribute 
great soldiers who died for their 
countries, and pass from Europe 
to Asia. The Kartepe climb of the 
Queen Stage, which will follow 
Edremit, Balıkesir and Bursa, will 
most likely determine the winner 
of TOUR. In the last stage, which 
will be held through Sakarya 
and Kocaeli, cyclists will pass 
through the Eurasia Tunnel and 
experience the ultimate finish at 
Sultanahmet Square.

NOSTALGIC ADVENTURE BEGINS
En üst yarış kategorisi olan ‘UCI World Tour’ 

takviminde yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu, selefi Marmara Turu’na selam 

gönderen ‘nostaljik’ rotasıyla bugün start alıyor.

Taking part in the top race category, ‘UCI World 
Tourʼ calendar, Presidential Cycling Tour of Turkey 
starts today with a similar ‘nostalgicʼ route to its 
predecessor Tour of Marmara.

16 Nisan 2019 Salı 16 April 2019 Tuesday

TUR'A  ÖZEL KUPA
Kupanın tasarımında 
Selçuklu yıldızından 
esintiler var

SPECIAL TROPHY 
FOR TOUR
Design of the throphy 
has been influenced by 
Seljukian star. 

Sayfa/Page 03

Spor Dostluğa  
Açılan Kapıdır
Sports is the Gateway  
to Friendship Sayfa/Page 02

Günlük Tur 
Gazetesi 
Daily Tour 
Newspaper 

Marmara’da  
Yıldızlar Geçidi 

Parade of Stars in Marmara
TUR'da dünyanın en önemli sporcuları zafer için  

pedal çevirecek.

 In TOUR, the most important athletes throughout the 
world will pedal for victory. Sayfa/Page 06

TUR Artık  
Kabuğuna Sığmıyor
TOUR Grows Out of 
Its Shell Sayfa/Page 08

NOSTALJİK MACERA 
BAŞLIYOR
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Spor Dostluğa Açılan Kapıdır
Sports is the Gateway to Friendship

1. Etap / 1st Stage
İstanbul - Tekirdağ
156,7 Km

Recep Tayyip Erdoğan 
Cumhurbaşkanı President

Kıtaları Birbirine Bağlayan Tur
The Tour that Connects the Continents  

Dünyanın en prestijli 
spor organizasyon- 
larından biri olma 
özelliği taşıyan  
“Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet  Turu” 55. kez 
büyük bir heyecanla 
“start” almaya 
hazırlanıyor.

Değerli Sporseverler,
16-21 Nisan 2019 tarihleri 

arasında, yine dünyaca ünlü 
takımlar ve sporcular, toplam 
6 etapta 1000 kilometreden 
fazla pedal basacaklar. TUR 
2019, Avrupa ve Asya kıtalarını 
bu yıl Çanakkale’de birbirine 
bağlayacak.

Çanakkale’den bütün 
dünyaya sevgi, hoşgörü ve 

The Presidential Cycling 
Tour, which is one of the 
most prestigious sports 
organizations in the 
world, is preparing to 
start for the 55th time 
with a great deal of 
excitement.

Dear sports fans, World 
renowned teams and riders 
will pedal for more than 
1000 kilometers across 6 
stages between April 16-
21, 2019. TUR 2019 will 
connect Europe and Asia 
this time in Çanakkale. 
Messages of love, tolerance 
and solidarity will be sent 
to the entire world from 
Çanakkale.

Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı
Minister of Youth and Sports

Sports activities are the best 
embodiment of the idea that 
competition and friendship may 
well co-exist between societies. 
Serving to promote peace and 
friendship through its history, our 
nation today preserves its historic 
roots in ancestral sports as well 
as shows keen interest in new 
branches of sports.

A
homeland for diverse cultures 
and faiths, our country also 
contributes to peace in the world 
by hosting many international 

sports events.
Launched in 1963 as the Tour of 

Marmara, and registered internationally 
in 1965; the Presidential Cycling Tour of 
Turkey has since 2017 been included in 
the “World Tour (PRO)”, the top category of 
cycling.

Riders of this year will start in Istanbul; 
take on the stages of Tekirdag, Canakkale, 
Balıkesir, Bursa, Kocaeli and Sakarya; then, 
pass the finish line back in Istanbul.

Renowned as the sole “inter-continental 
cycling tour” in the world,the 55th edition 
of the Presidential Cycling Tour of Turkey 
will host many outstanding teams and 
riders this year, and serve to promote our 
country’s natural and cultural riches.

On this occasion, I cordially welcome 
all participants from around the world who 
honour our country, and wish a safe, joyful 
tour for all.

On behalf of my country and nation, 
I thank all people who selflessly work to 
organise and execute this tour as an event 
of pride for Turkey.

kardeşlik mesajları verilecek.
Bu senenin bir diğer özelliği 

ise 1963 yılında Marmara 
Turu olarak başlayan yarışla 
benzer “Nostaljik” bir 
güzergâhta koşulacak olması.

Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın  
himayelerinde gerçekleştirilen 
ve dünya üzerinde  Cumhur-
başkanlığı makamınca hayata 
geçirilen tek bisiklet turu olma 
özelliği taşıyan 55. Cumhur-
başkanlığı  Türkiye Bisiklet Tu-
ru’nda pedal çevirecek bütün 
sporculara ve takımlara başarı-
lar diliyorum.

Organizasyonun 
düzenlenmesinde emeği 
geçen herkesi yürekten 
kutluyorum.

Toplumlar arasında rekabet ve 
dostluğun bir arada olabileceği 
fikrinin en güzel tezahürü spor 
faaliyetleridir. Tarih boyunca barış 
ve dostluğun yayılmasına büyük 
hizmetlerde bulunan milletimiz, 
günümüzde hem ata sporlarıyla 
olan köklü bağlarını korurken hem 
de yeni tanıdığı spor dallarına 
büyük bir ilgi gösteriyor.

F
arklı kültür ve inançların bir arada 
yaşama imkânı bulduğu ülkemiz, 
birçok uluslararası spor faaliyetine ev 
sahipliği yaparak dünya barışına da 

katkı sunuyor.
1963 yılında Marmara Turu ile başlayan, 

1965'te uluslararası standarda ulaşan 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, başarılı 
organizasyonlarıyla 2017 yılından itibaren 
bisikletin en üst düzey kategorisi olan “World 
Tour” (PRO) kapsamına kabul edildi.

Bu yıl yarışa katılacak olan sporcularımız, 
İstanbul’dan start alarak Tekirdağ, 
Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya 
etaplarının ardından yine İstanbul’da yarışı 
tamamlayacaklar.

Dünyanın tek "kıtalararası bisiklet turu" olarak 
anılan, ünlü birçok takım ve sporcunun katılımıyla 
bu yıl 55’inci düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu, ülkemizin kültürel 
zenginliklerinin ve tabii güzelliklerinin tanıtımına 
da vesile olacaktır.

Bu etkinlik vesilesiyle dünyanın farklı 
bölgelerinden ülkemizi teşrif eden bütün 
katılımcılara hoş geldiniz diyor, sporcularımızın 
her birine başarılar diliyorum.

Türkiye’nin yüz akı bu spor organizasyonu-
nun icrasında görev alan tüm personele ülkem 
ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Another aspect of this 
year's tour is that it will 
follow a "Nostalgic" route 
similar to the initial race in 
1963 called the Marmara 
Tour.

I extend my wishes of 
success to all cyclists and 
teams that will compete 
in the 55th Presidential 
Cycling Tour of Turkey, 
which is held under the 
auspices of President 
Recep Tayyip Erdoğan 
and has the distinction of 
being the only cycling tour 
in the world that is held by 
a Presidential office. 

I sincerely congratulate 
everyone involved in the 
organization of the event.



Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu  
Nostaljik Rotasına Dönüyor

Dünyanın Gözü 
Yine Türkiye’de

TUR’un Kupası  
Çok Özel

03993,4 Km 
TUR 2019  
Toplam Mesafe / Total Length

Presidential Tour to  
Return Its Nostalgic Route

Turkey to catch 
attention of all

Sui Generis 
Trophy of TOUR

Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen 
yoğun talepler sonrası 
federasyon olarak, artık 
uluslararası bir marka 
haline gelen turumuzu, 
ülkemizin farklı 
coğrafyalarına taşıma 
kararı aldık.

ll Bu yönde ilk uygulamamız, 
1963’te Marmara Turu olarak 
başlayan turumuzun o 
yıllardakine benzer bir rotada, 
Marmara Bölgesi ve civarına 
geri dönmesini sağlamak 
oldu. TUR 2019, böylece yarım 
asır önce ‘Cumhurbaşkanlığı 
Uluslararası Türkiye Turu’ adını 
alan turun 1968’deki etaplarına 
yakın bir şekilde organize 
edilecek. Önümüzdeki yıllarda 
da bu büyük organizasyonu, 
yurdumuzun farklı bölgelerine, 
hatta yurt dışına taşıma planları 
içindeyiz.

TUR 2019’un geçeceği 
mekanlar arasında şüphesiz 
en önemlisi, Çanakkale 
Savaşı’nın yaşandığı 
Gelibolu yarımadası olacak. 
İkinci etabımızı, ortaya 
koyduğu kahraman vatan 
savunmasıyla savaşın 
kaderine değiştiren  57. Alay’a 
ait şehitlikte tamamlayacağız.

Bu vesileyle, işgal 
kuvvetlerine ‘Çanakkale 
geçilmez!’ dedirten aziz 
şehitlerimizi bir kez daha 
rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu yılın bir başka sürprizi 
de Kartepe zirve finişi 
olacak. Önemli bir kayak 
merkezimiz olan Kartepe, 
bu kez TUR 2019’un Kraliçe 
Etabı’na ev sahipliği yapacak. 
2020 Dünya Dağ Bisikleti 

ll World Tour 
kategorisindeki tek 
kıtalararası bisiklet yarışı 
olan Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu, 2008 
yılından bugüne olduğu 
gibi yine başta TRT Spor 
ve Eurosport olmak üzere 
120’nin üzerinde ülkede, 
ulusal ve uluslararası prestijli 
kanallar aracılığıyla canlı ve 
banttan yayınlar ile dünya 
genelinde geniş bir erişim 
ağına ulaşacak.

ll Altı gün sürecek bu 
nefes kesen mücadeleyi 
zirvede tamamlayacak 
takım ve klasman lideri 
bisikletçiler, üzeri Selçuklu 
yıldızı motifleriyle bezeli özel 
bir kupanın sahibi olacak. 
Selçuklu Yıldızı, bütün 
olarak adaleti ve özgürlüğü 
temsil ediyor. Yıldızın her 
köşesi; merhamet, şefkat, 
sabır, doğruluk, sır tutmak, 
sadakat, cömertlik ve şükür 
anlamlarını taşıyor. Kupanın 
formu için ise bir bisikletçi 
bacağının baldır ile bilek 
arasındaki bölümünden 
esinlenildi.

 Following the heavy 
demand coming from all 
around Turkey, we have 
decided to take this tour 
that has now become 
an international brand 
to various parts of our 
country. 

ll Our first step within this 
scpoe has been to enable 
the return of our tour, 
initiated as the Marmara 
Tour in 1963, to a similar 
route back in the day it 
was held in the Marmara 
Region and its vicinity. This 
will allow TUR 2019, named 
'Presidential Cycling 
International Turkey Tour' 
half a century ago, to be 

Şampiyonası’na hazırlanan 
Sakarya’daki Bisiklet Vadisi 
de ilk kez rotamız üzerinde 
bulunuyor. Ayrıca geçen yıl 
olduğu gibi yine Avrasya 
Tüneli’nden geçerek yarışı 
başladığı yerde, İstanbul 
Sultanahmet Meydanı’nda 
noktalayacağız.

1963’te başlayan 
TUR organizasyonunun 
özellikle son 10 yılda 
geldiği noktadan büyük 
gurur ve mutluluk 
duyuyoruz. Her yıl 
dünyanın en önemli bisiklet 
takımlarından üst düzey 
sporcuların katılımıyla 
gerçekleşen yarışımız, 
160’dan fazla ülkede 
yayınlanıyor ve ülkemizin 
tarihi-turistik yörelerinin 
dünyaya tanıtılmasına 
önemli katkılar sağlıyor.

Türkiye Bisiklet 
Federasyonu olarak, 
geçmişte olduğu gibi bir 
kez daha Cumhurbaşkanlığı 
himayesine yakışır bir yarış 
düzenleyebilmek adına 
tüm hazırlıklarımızı titizlikle 
tamamladık. 

ll The Presidential Cycling 
Tour of Turkey, the only 
intercontinental race in the 
UCI World Tour category, 
will be the focal point of the 
cycling world this year. As 
of 2008, TOUR will reach 
a wide access network all 
over the world with live and 
band broadcasts through 
prestigious national and 
international channels in 
over 120 countries including 
Eurosport and TRT Sports.

whole. Every corner of the 
star means compassion, 
affection, patience, 
righteousness, secrecy, 
loyalty, generosity and 
gratitude. Form of the trophy 
was inspired by a cyclist's 
leg, especially the part 
between calf and ankle.

organized with stages 
similar to those in 1968. 
We are planning to take 
this large event to different 
parts of Turkey, and even 
abroad, in the future.

Gallipoli Peninsula, 
where the Battle of 
Çanakkale was occured, 
is without a doubt the most 
important place through 
which TOUR 2019 will pass. 
The second stage of the 
tour will be concluded at the 
martyrs' memorial for the 
57th Regiment that sealed 
the fate of the war through 
a heroic defence. I would 
like to take this opportunity 
to remember our glorious 
martyrs who made 
occupation forces say 
'Çanakkale is impassible!'.

Another surprise comes 
this year will be the finish at 
Kartepe Hill. A significant 
ski resort in Turkey, Kartepe 
will host the Queen Stage of 
TOUR 2019.

The Bike Valley in 
Sakarya, a city getting 
prepared for the 2020 
World Mountain Bike 
Championship, will be 
on our route for the first 
time. In addition, similar 
to the previous year, the 
race will cross the Eurasia 
Tunnel and end where 
it will start, Sultanahmet 
Square, Istanbul. We are 
proud and overjoyed with 
what TOUR organization 
achieved starting from 
1963, especially in the last 
decade. Organized every 
year with the participation 
of the top cycling teams 
and best riders, our race 
is broadcasted in over 160 
countries and significantly 
contributes to presentation 
of Turkey's historical and 
touristic characteristics to 
the entire world.

As Turkish Cycling 
Federation, we completed 
all our efforts diligently to 
organize a race worthy for 
our Presidencial Office once 
again, as we have done in 
the past.

I would like to wish all 
athletes, teams, technical 
and administration crews 
a safe and successful 
tour and thank everyone 
who contributed to the 
organization of this giant 
event for their devoted 
work.

ll The six-day 
breathtaking contest will be 
completed at the hill climb 
finish, and the leaders will 
be the owners of a special 
trophy, decorated with 
Seljuk star motifs. The 
Seljuk Star represents 
justice and freedom as a 

Turumuza katılan tüm 
sporculara, takımlara, teknik, 
idari ekiplere sağlıklı ve 
başarılı bir tur dilerken, bu 
büyük organizasyonun 
gerçekleşmesinde emeği 
geçen herkese özverili 
çalışmaları için teşekkürlerimi 
sunarım.

EROL KÜÇÜKBAKIRCI

Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı

President of Turkish 
Cycling Federation
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0592.7 km 
Sprint Primi / Sprint Prime

Bu yılki TUR 
neler getirebilir?
What can this year's 
TOUR bring?

 İ 
stanbul’dan başlayacak 
ve Marmara Bölgesi’ni 
saat yönünün 
tersi istikamette 

dolaştıktan sonra yine 
İstanbul’da bitecek olan 
55. Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nda 
bu sene de sprinterlerin 
yüzünü güldürecek etaplar 
çoğunlukta. Beşinci etap 
haricindeki etapların çok 
büyük bölümü düzlük ve 
Mark Cavendish, Alvaro 
Hodeg ve Caleb Ewan’ın 
iştahlarını kabartacak 
cinsten. Genel klasman 
şampiyonunu belirlemesi 
kuvvetle muhtemel olan 
5. etap ise Kartepe’deki 
zirve finişiyle izleyenlerin 
heyecandan, bisikletçilerin 
ise yorgunluktan nefeslerini 
kesecek. 20 Nisan 
Cumartesi günü koşulacak 
bu etapta gözler öncelikle, 
Jan Polanc, Merhawi Kudus 
ve Benat Intxausti’de olacak.

 T 
he 55th Presidential 
Cycling Tour of 
Turkey, which will 
start in Istanbul and 

will end in Istanbul again after 
rounding counterclockwise 
Marmara Region, will be 
full of stages that will put 
a smile on sprinters' face. 
The vast majority of the 
stages except the fifth have 
much smoother surfaces 
and will whet appetites of 
Mark Cavendish, Alvaro 
Hodeg and Caleb Ewan. 
The fifth stage, which is likely 
to determine the general 
classification champion, 
will make the audience's 
heart skips a beat with the 
hill climb finish in Kartepe, 
and the cyclists will be 
winded to exhaustion. In 
this stage, which will be held 
on Saturday 20 April, all 
interest will be primarily on, 
Jan Polanc, Merhawi Kudus 
and Benat Intxausti.
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ll  Bugün düzenlenecek 1. Etap İstanbul’dan, 
Ayasofya Meydanı’ndan başlayacak. 156,7 
kilometrelik etapta bisikletçiler ilki 38,9 
km diğeri de 144,3 km sonra olmak üzere 
iki yokuş aşacak. Sprint primi 93. km’de 
Türkiye Güzellikleri Sprint Primi ise 117. 
km’de dağıtılacak. Her ne kadar son yokuş 
bitime sadece 13 km uzaklıkta olsa da kaçış 
grubundan bir ismin Tekirdağ’da zafere 
uzanması kolay değil. O yüzden son bölümde 
gözler, pelotondaki yıldız sprinterlerin 
üzerinde olacak.

ll  The first stage will kick off in Istanbul, 
Ayasofya Square. In the 156.7-kilometer 
stage, cyclists will cross two slopes, the first 
of which after 38.9 km and the other after 
144.3 km. The Sprint Prime will be given at 
the 93rd km and the Beauties of Turkey 
Sprint Prime at the 117 th km. Although the last 
hill to climb is only 13 km away from the finish, 
it is not easy for anyone in the breakaway 
group to clinch the victory in Tekirdağ. So in 
the last stage, the peloton will be a marvel to 
behold with the ace sprinters of it.

Kartepe

İstanbul

İstanbul



6 38.9 km / 144.3 km
Tırmanış Primi / Climbing 
Prime

Marmara’da Yıldızlar Geçidi 
Parade of Stars in Marmara

TURUN FORMALARI

 

ll Turkuaz Mayo 
Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nda 
Genel klasman lideri 
tarafından giyilen 
mayodur.

ll Turquoise Jersey
It is the jersey worn by 
the general classification 
leader in the Presidential 
Cycling Tour of Turkey.

ll Kırmızı Mayo 
Dağ etaplarında ve 
tırmanma kapılarında 
toplanan puanlarla en iyi 
tırmanışçılar tarafından 
giyilir.

ll Red Jersey
It is worn by the cyclist 
with the highest point 
collected on mountain 
stages and climbing 
gates.

ll Yeşil Mayo
Sprint etapları ve sprint 
kapılarında toplanan 
puanlarla en iyi sprinter 
bisikletçi giyer.

ll Green Jersey  
It is worn by the cyclist 
with the highest point 
collected on sprint 
stages and sprint gates.

ll Beyaz Mayo

Her etapta Türkiye 
Güzellikleri adı verilen 
özel kapılarda dağıtılan 
puanlarla oluşturulan 
klasmanın lideri giyer. 

ll White Jersey
The leader of 
classification that is 
generated by the points 
distributed at special 
gates called Beauties of 
Turkey, wears this jersey.

Bu sene Marmara Bölgesi’ni dolaşacak olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’nda, artık alışılageldiği gibi dünyanın en önemli sporcuları zafer için pedal 

çevirecek. 

In the Presidential Cycling Tour of Turkey, which will round Marmara region this year, the 
most important athletes throughout the world will pedal for victory as usual.

JERSEYS OF THE TOUR 

MARK CAVENDISH 
(Büyük Britanya | Great Britain)

Takım | Team: Team Dimension 
Data
Doğum Yılı | Birth Date: 1985 (33)
Uzmanlık | Specialty: Sprint
Başarılar | Top Results: 
l Fransa Bisiklet Turu | Tour de 

France: 30 Etap | 30 Stages
l İtalya Bisiklet Turu | Giro d’Italia: 

15 Etap | 15 Stages
l İspanya Bisiklet Turu | Vuelta a 

Espana: 3 Etap | 3 Stages
l 2011 Dünya Şampiyonu (Yol 

Yarışı) | 2011 World Champion 
(Road Race)

l Cumhurbaşkanlığı Türkiye  
Bisiklet Turu | Presidential  
Cycling Tour of Turkey: 7 Etap | 
7 Stages

l Milan – San Remo (2009)

CALEB EWAN  
(Avustralya | Australia)

Takım | Team: Lotto Soudal
Doğum Yılı | Birth Date: 1994 
(24)
Uzmanlık | Specialty: Sprint
Başarılar | Top Results: 
l İtalya Bisiklet Turu | Giro d’Ita-

lia: 1 Etap | 1 Stage
l İspanya Bisiklet Turu | Vuelta a 

Espana: 1 Etap | 1 Stage
l Tour Down Under: 7 Etap |  

7 Stages
l Britanya Turu | Tour of Britain: 

5 Etap | 5 Stages

BENAT INTXAUSTI  
(İspanya | Spain)

Takım | Team: Euskadi Basque 
Country - Murias
Doğum Yılı | Birth Date: 1986 
(33)
Uzmanlık | Specialty: Genel 
Klasman | General Classification
Başarılar | Top Results: 
l İtalya Bisiklet Turu | Giro  

d’Italia: 2 Etap | 2 Stages
l Pekin Bisiklet Turu | Tour of 

Beijing: 1 Etap, Genel Klasman 
(2013) | 1 Stage, General Clas-
sification (2013)

MERHAWI KUDUS  
(Eritre | Eritrea)

Takım | Team: Astana Pro Team
Doğum Yılı | Birth Date: 1994 
(25)
Uzmanlık | Specialty: Genel 
Klasman | General Classification
Başarılar | Top Results: 
l Ruanda Bisiklet Turu | Tour du 

Rwanda: 3 Etap, Genel  
Klasman (2019) | 3 Stages, 
General Classification (2019)

JAN POLANC  
(Slovenya | Slovenia)

Takım | Team: UAE Team Emirates
Doğum Yılı | Birth Date: 1992 
(26)
Uzmanlık | Specialty: Genel 
Klasman | General Classification
Başarılar | Top Results: 
l İtalya Bisiklet Turu | Giro  

d’Italia: 2 Etap | 2 Stages

ALVARO HODEG  
(Kolombiya | Colombia)

Takım | Team: Deceuninck Quick 
Step
Doğum Yılı | Birth Date: 1996 (22)
Uzmanlık | Specialty: Sprint
Başarılar | Top Results: 
l  Cumhurbaşkanlığı Türkiye 

Bisiklet Turu | Presidential 
Cycling Tour of Turkey: 1 Etap | 
1 Stage

l  Katalonya Bisiklet Turu | Volta 
Ciclista a Catalunya: 1 Etap |  
1 Stage

l  Polonya Bisiklet Turu | Tour de 
Pologne: 1 Etap | 1 Stage

MAXIMILIANO RICHEZE  

(Arjantin | Argentina)

Takım | Team: Deceuninck Quick 

Step

Doğum Yılı | Birth Date: 1983 (36)

Uzmanlık | Specialty: Sprint

Başarılar | Top Results: 

l İtalya Bisiklet Turu | Giro d'Italia: 

2 Etap | 2 Stages

l Cumhurbaşkanlığı Türkiye 

Bisiklet Turu | Presidential 

Cycling Tour of Turkey: 3 Etap | 

3 Stages

l İsviçre Bisiklet Turu | Tour de 

Suisse: 1 Etap | 1 Stage

SAM BENNETT  
(İrlanda | Ireland)

Takım | Team: Bora – Hansgrohe
Doğum Yılı | Birth Date: 1990 (28)
Uzmanlık | Specialty: Tek Günlük 
Yarışlar, Sprint
One day races, Sprint
Başarılar | Top Results:
l  İtalya Bisiklet Turu | Giro d'Italia:  

3 Etap | 3 Stages
l  Cumhurbaşkanlığı Türkiye 

Bisiklet Turu | Presidential 
Cycling Tour of Turkey: 7 Etap |  
7 Stages

l Paris – Nice: 3 Etap | 3 Stages
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ll  Hedefimiz, önümüzdeki 
yıl Tokyo Olimpiyatları. Bu 
nedenle bu yıl olimpiyatlar 
için puan toplamaya 
konsantre olduk. 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu, üst düzey bisikletçilerin 
rekabet ettiği ve bu nedenle 
puan toplamanın zor olduğu 
Dünya Turu'nda yer alan 
bir organizasyon. Bunları 
düşünerek, İstanbul'a 
gelmeden önce iki hafta 
boyunca Erciyes'te bir 
eğitim kampı geçirdik, ancak 
geçen ay hava muhalefeti 
nedeniyle antrenman 
programımızın sadece 
%70'ini uygulayabildik.

Türkiye Turunun, Türk 
biniciler için çok önemli 
olduğunun farkındayız. 
Gelecek için burada 
edindiğimiz tecrübe çok 
önemli. Türkiye Turu 
ülkedeki taraftarlarımız 
açısından da çok büyük 
önemde. Türk halkı bizden 
iyi neticeler bekliyor. Burada 
iyi bir performans sergilemek 
isteyişimiz de bununla 
alakalı.

ll  Our main goal is 
Olympic Games in Tokyo 
next year. So, this year 
we’re concentrating 
on gaining points for 
Olympics. Presidential 
Cycling Tour of Turkey is 
a World Tour event where 
top-level cyclists compete 
against each other, and 
it’s difficult to take a lot of 
points here. Moreover, 
before coming to İstanbul 
we had a training camp in 
Erciyes for two weeks but 
the weather was really bad 
last month so we were able 
to apply only 70% of our 
training program.

However, we are well 
aware that Tour of Turkey 
is very big for Turkish 
riders. It’s a very important 
experience for the future. 
Tour of Turkey is also very 
important for our fans in 
the country. Turkish people 
expect good results from 
us. It’s why we want to 
show a good performance 
here.

de göstermiştik. Bu yıl da 
aynı uyum devam edecektir. 
Çünkü takımdaki herkes 
uzun yıllardır birbirini çok iyi 
tanıyor. Birlikte birçok yarışa 
katıldık.

Milli Takım TUR’a Hazır
National Team is Ready for TOUR

116.8 km
Türkiye Güzellikleri Primi / 
Beauties of Turkey Prime

KAIRAT BAIGUDINOV 

TÜRKIYE BISIKLET MILLI 
TAKIMI GENEL MENAJERI
TURKISH NATIONAL 
CYCLING TEAM GENERAL 
MANAGER

161 AHMET ÖRKEN  

SALCANO SAKARYA BB

Doğum Tarihi/Birth Date
12 Mart 1993 / 12 March 1993
Doğum Yeri/Birth Place
Konya/Çumra
Boy/Height  177 cm
Kilo/Weight  77 kg

Takım olarak bu seneki 
hedefiniz nedir?
ll  Çok güçlü takım 
arkadaşlarına sahibim. 
Onların da yardımıyla sprint 
etaplarında podyuma çıkmak 
istiyorum. İnşallah Milli Takım 
olarak podyumda yer alabiliriz. 
Öncelikli hedefimiz bu. Bunun 
haricinde, yarışın gidişatına 
göre fırsatlar doğduğu takdirde 
beyaz ve kırmızı mayolar için 
de mücadeleye girebiliriz.”

How have you prepared for 
TOUR?
ll  As the National Team, 
have been preparing 
seriously for the Presidential 
Cycling Tour of Turkey since 
December. In this process, 
we participated in races 

both in Turkey and abroad. 
We had a good camp period. 
We showed last year that we 
are a very harmonious team. 
This year, we will continue to 
be the same as well. Because 
everyone in this team knows 
each other for a long time. We 
participated in many races 
together.

What is your goal in this year's 
TOUR? 
ll  I have very strong team-
mates. I want to go on the 
podium with their help in sprint 
stages. Hopefully we can be 
on the podium as the National 
Team. This is our primary goal. 
Apart from that, according to the 
course of the race, we can also 
fight for white and red jerseys.

163 FERITCAN ŞAMLI

SALCANO SAKARYA BB

Doğum Tarihi/Birth Date
29 Ocak 1994/ 29 January 1994
Doğum Yeri/Birth Place
İstanbul
Boy/Height  175 cm
Kilo/Weight  73 kg

164 AHMET AKDILEK

SALCANO SAKARYA BB

Doğum Tarihi/Birth Date
10 Mart 1988 / 10 March 1988
Doğum Yeri/Birth Place
Konya
Boy/Height  178 cm
Kilo/Weight  68 kg

167 HALIL IBRAHIM DOĞAN

SALCANO SAKARYA BB

Doğum Tarihi/Birth Date
6 Ekim 2000 / 6 October 
2000
Doğum Yeri/Birth Place
Kütahya
Boy/Height  178 cm

Kilo/Weight  62 kg

166 MUSTAFA SAYAR

SALCANO SAKARYA BB

Doğum Tarihi/Birth Date
22  Nisan 1989 /22 April 1989
Doğum Yeri/Birth Place
Zonguldak
Boy/Height  184 cm
Kilo/Weight  64 kg

162 ONUR BALKAN

SALCANO SAKARYA BB

Doğum Tarihi/Birth Date
10 Mart 1996 / 10 March 1996
Doğum Yeri/Birth Place
Konya
Boy/Height  177 cm
Kilo/Weight  69 kg

165 MUHAMMED ATALAY

SALCANO SAKARYA BB

Doğum Tarihi/Birth Date
15 Mayıs 1989 / 15 May 1989
Doğum Yeri/Birth Place
Konya
Boy/Height  190 cm
Kilo/Weight  77 kg

TUR'a nasıl hazırlandınız?
ll  Milli Takım olarak 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu’na Aralık 
ayından beri çok ciddi bir 
şekilde hazırlandık. Bu 
süreçte yurt içinde ve yurt 
dışında yarışlara katıldık. İyi 
bir kamp süreci geçirdik. 
Biz çok uyumlu bir takım 
olduğumuzu geçen sene 
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İstanbul’da düzenlenen 
tanıtımda konuşan 
Gençlik ve Spor 
Bakan Yardımcısı 
Hamza Yerlikaya, 
Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet 
Turu’nun dünyada 
kıtalar arası yapılan tek 
spor organizasyonu 
olduğunun altını 
çizdikten sonra şöyle 
devam etti: 

“Turumuz artık kabuğuna 
sığmayan bir organizasyondur. 
Anadolumuzun bütün 
şehirlerinde yapılabilecek bir 
potansiyele sahip. Bana göre 
başlangıcını artık sınır komşu 
ülkelerimizden yaparak 
çapı daha da genişletilebilir. 
Artık bunun zamanı gelmiş 
görünüyor.” 

Cumhurbaşkanlığı Destek 
ve Mali Hizmetler Genel 
Müdürü Mahmut Kazan 
ise TUR’un Türkiye’nin 
tanıtımına ve turizmine 
büyük katkı sağlayacağını 
belirterek, “Bireylerin bisiklet 
kullanmaya teşvik edilmesi 
de bu organizasyonun 
amaçlarından biri. 
Cumhurbaşkanlığı olarak 
bu tip organizasyonları 
desteklemekten, onları 
himaye etmekten büyük 
memnuniyet duyuyoruz.”

Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Erol 
Küçükbakırcı, bu seneki 
parkurun Marmara Turu’nu 
hatırlattığını belirterek 
başladığı konuşmasında, “Bu 
sene daha farklı bir parkur 
ve rotada birlikte olacağız. 
Bir anlamda bir nostalji 
turu koşulmuş olacak. Bu 
bu parkurda en az 10 kez 
Cumhurbaşkanlığı Turu 
koşmuş biriyim. Biz göreve 
geldiğimizde Türkiye’de ayak 
basmadığımız yer kalmayacak 
demiştik. GAP Turu gibi birçok 
turla bisikleti ülkemizin dört bir 
köşesine götürdük. Bize hep 

individuals to ride bikes 
is one of the aims of this 
organization. As Presidency, 
we are pleased to support 
this kind of organizations 
and to place them under our 
auspices."

Erol Küçükbakırcı, the 
President of Turkish Cycling 
Federation, said that this 
year's course reminded the 
Marmara Tour and told as 
follows:

"This year we will be on a 
different course and parkour 
together. In a sense, a tour of 
nostalgia will be arranged. 
I'm the one who ran the 
Presidential Tour at least 10 
times. When we took office, 
we said that there would be 
no place where we didn't 
set foot in Turkey. We took 
the bike to four corners of 
our country with many tours 
such as GAP Tour. People 
always ask us 'The President 
is the President of all of us. 
Why is TOUR always going 
to the same places?' With the 
order of Minister, we decided 
on this year's course. This is 
our third year on the World 
Tour. After the TOUR which 
took place in Aegean and 
Mediterranean, we made 
significant contributions to the 
promotion of these places 
and the interest in the bicycle. 
We have shown that we are 
ahead of other countries in 
terms of organization quality. I 
hope that we will continue this 
kind of organizations in future 
as well."

Presentation meeting of 
the 55th Presidential Cycling 
Tour of Turkey ended with the 
sharing of detailed information 
about tracks, participating 
teams and cyclists, with the 
journalists.

TUR Artık Kabuğuna Sığmıyor 
TOUR Grows Out of Its Shell

Veterans of 
TOUR were also 
on stage
Along with the President 
of TCF, Erol Küçükbakırcı, 
cyclists who pedaled at 
the nostalgic Marmara 
Tour 50 years ago 
including Kenan Yastıman, 
Gürol Atasoy, Bekir 
Kıvanç, Ahmet Akyürek, 
and Ferhunde Öğünç also 
attended the presentation 
meeting of TOUR 2019.

TUR’un 
Veteranları da 
Sahnedeydi
TBF Başkanı Erol 
Küçükbakırcı ile birlikte 
nostaljik Marmara Turu’nu 
50 yıl önce koşmuş olan 
sporculardan Kenan 
Yastıman, Gürol Atasoy, 
Bekir Kıvanç, Ahmet 
Akyürek ve Ferhunde 
Öğünç de TUR 2019’un 
tanıtım toplantısına katılan 
isimler arasındaydı.

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun basın tanıtımı dün gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor 
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TUR’un çapının genişleme vaktinin geldiğini söyledi.

Press presentation of the 55th Presidential Cycling Tour of Turkey was held yesterday. Deputy Minister 
of Youth and Sports Hamza Yerlikaya said it's time to widen TOUR globally.

16 Nisan 2019 Salı 
16 April 2019 Tuesday

‘Cumhurbaşkanı hepimizin 
Cumhurbaşkanı. Niye TUR 
hep aynı yerlere gidiyor?’ 
diye soruyorlardı. Sayın 
Bakanımızın talimatından 
sonra biz de bu seneki 
parkurda karar kıldık. Bu 
sene World Tour’daki üçüncü 
senemiz. Geride kalan 
yıllarda Ege ve Akdeniz’de 
TUR bittikten sonra buranın 
tanıtımına ve bisiklete duyulan 
ilgiye önemli katkılarımız 
oldu. Organizasyon 
kalitesi anlamında da diğer 
ülkelerden önde olduğumuzu 
gösterdik. İnşallah bu tip 
organizasyonlara bundan 
böyle de devam edeceğiz.”

TUR’un tanıtım toplantısı, 
parkur, katılan takımlar ve 
bisikletçilerle ilgili detaylı 
bilgilerin gazetecilerle 
paylaşılmasıyla sona erdi.

Underlining in his speech 
held in Istanbul, that 
the Presidential Cycling 
Tour is the only sports 
organization between 
the continents in the 
world, Deputy Minister of 
Youth and Sports Hamza 
Yerlikaya said: 

"Tour is an organization that 
grows out of its shell now. It has 
the potential to be made in all 
cities of Anatolia. To me, it can 
be further expanded by kicking 
off in border countries. It seems 
like it's time for that now."

Stating that TOUR will 
contribute to the promotion 
and tourism of the country, 
Mahmut Kazan, General 
Director of Presidential 
Support and Financial 
Services said "Encouraging 

Kazan: 
“Cumhurbaşkanlığı 
olarak bu tip 
organizasyonları 
himaye etmekten 
büyük memnuniyet 
duyuyoruz.”

 “As the Presidency,                   
we are pleased to 
place this kind of 
organizations under 
our auspices.”

Küçükbakırcı: 
“Organizasyon 
kalitesi anlamında 
diğer ülkelerden 
önde olduğumuzu 
gösterdik.”

Küçükbakırcı:  
“We have shown 
that we are ahead 
of other countries 
in terms of 
organization

quality.” 

TV’DE TUR | TOUR ON TV

16 Nisan, Salı | 16 April, Tuesday

1. Etap | Stage 1

12.50

13.00


