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56th PRESIDENTIAL CYCLING TOUR OF TURKEY

Türkiye’nin dünya çapındaki en prestijli ve 

köklü spor organizasyonları arasında yer alan 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 
56’ıncı yılında klasikleşmiş diyebileceğimiz 

turistik rotasına geri dönüyor.  

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun (TBF) 1963 
yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği 

yarış, bugün geldiği nokta itibariyle yalnızca 

sportif başarısıyla değil, ülkemizin tanıtımına ve 

turizme sağladığı katkıyla da adından sıklıkla 

söz ettiriyor.

11-18 Nisan 2021 tarihleri arasında “Pro Series” 
kapsamında, 8 gün boyunca dünyaca ünlü 

bisikletçilerin mücadelesine sahne olacak TUR,
aynı zamanda bisiklet yarışlarının doğası gereği 

ülkemizin cennet duraklarını tüm dünyaya 

sahneleyecek.

A most prestigious and well-established 

Turkish sports event that enjoys much prestige 

across the world as well, the Presidential 
Cycling Tour of Turkey returns in its 56. year
to its touristic route, which we might describe 

as a classic.  

Organized traditionally by Turkish Cycling 
Federation (TBF) since 1963, the race is 

highly appreciated today not only for its 

success as a sports event but also for its 

contribution to promoting Turkey and tourism. 

The TOUR will run from April 11 to 18, 2021
as a part of the “Pro Series” season, hosting 

the rivalry between world-renowned cyclists 

for 8 days, and showcasing the stunning 

landscapes of Turkey to the entire world -as is 

in the nature of all cycling races.
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56. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKiYE BiSiKLET TURU

VIP AREA
VIP ALAN

CARD TYPE
KART TiPi

PRESS AREA
BASIN ALANI

PODIUM AREA
PODYUM ALANI

TV COMPOUND AREA
TV YAYIN ALANI

FLASH INTERVIEW
RÖPORTAJ ALANI

RACE OFFICE
YARIŞ OFİSİ

TIMING UNIT
ZAMANLAMA ÜNİTESİ

For areas where you do not have access permission, additional authorization must be made to your card by the Accreditation Unit. 
Giriş izniniz bulunmayan alanlar için kartınıza Akreditasyon Birimi tarafından ek tanımlama yapılması gerekmektedir.

Team Parking Area is ONLY available for TEAM CARS. 
Takım Araçları Park Alanı YALNIZCA TAKIM ARAÇLARINA tahsis edilmiştir.

Access to Anti-Doping Unit requires additional authorization supplied by the Accreditation Unit.
Doping Kontrol Ünitesine erişim Akreditasyon Birimi tarafından sağlanacak ilave yetkiye tabidir.

AKREDITASYON
ACCREDITATIONS

All improper behavior (behavior overspeed, using mobile phone while driving, violation of rules etc.) will be subject to 
penalties ranging from a warning to temporary exclusion from the race, or even a more severe penalty for more 
serious or repeat offences. / Tüm uygunsuz davranışlar (hız yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, kurallara 
uymamak, vb.), yarıştan geçici olarak ihraç edilmeye, daha ciddi veya tekrarlanan suçlar için daha ağır bir cezaya 
tabi olacaktır.

PENALTIES/CEZALAR

Regulate speed limits. Keep safe distance beetween vehicles. Hız limitlerine uyunuz. Güvenli takip mesafesi bırakınız.

SAFE DRIVING WARNING/GÜVENLi SÜRÜŞ UYARISI

It is obligatory to wear facial masks 
under any circumstances; especially 
in spaces where safe distance of at 
least 1.5 meters (or 5 feet) cannot be 
guaranteed such as in vehicles and 
event area (press truck, VIP area, 
timing unit etc.)

Yüz maskelerinin her durumda 
kullanılması mecburidir; özellikle en 
az 1.5 metre kişisel güvenli 
mesafenin korunamadığı durumlarda 
araç içinde, etklinlik alanında 
kullanım zorunludur (basın tırı, VIP 
alanı, zamanlama ünitesi vb.).  

Drivers must clean and disinfect 
their vehicle’s interior by using at 
least %70 alcohol based cleaners 
on a daily base.
Sürücüler araçlarının içini en az 
%70 alkol içeren temizleyiciler ile 
günlük olarak temizlemek ve 
dezenfekte etmek zorundadır.

WEARING OF MASKS/
MASKELERİN TAKILMASI

DISINFECTION/
DEZENFEKSiYON

1,5 m

COVID-19 PRECAUTIONS
KOViD-19 ÖNLEMLERi
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56th PRESIDENTIAL CYCLING TOUR OF TURKEY

Spor aynı zamanda sağlıklı bir hayat için vazgeçilmez 
unsurlardan biridir.

Gençlik yıllarından itibaren spora gönül vermiş birisi 
olarak, 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımın bir spor dalı ile 
meşgul olması için büyük çaba harcadım.

Ülkemizin spor altyapısını güçlendirerek, farklı spor 
dallarının yaygınlaşmasını sağlayarak, uluslararası 
organizasyonlara ev sahipliği yaparak bu alanda çok 
önemli başarılara imza attık.

Bu gayretlerimizin neticesinde 1963 yılında Marmara 
Turu ile başlayan, 1965'te uluslararası standarda 
kavuşan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 
“Pro Seri” kategorisinde yoluna devam etmektedir. 
Dünyanın tek "kıtalararası bisiklet turu" niteliğine sahip 
organizasyonun, tanınırlığının, katılımcı sayısının ve 
prestijinin giderek arttığını görüyoruz.

2020 yılında, küresel koronavirüs salgını sebebiyle 
diğer pek çok uluslararası spor etkinliği gibi 56’ncı 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu da maalesef 
gerçekleştirmedik.

Bu sene 11 Nisan tarihinde Nevşehir'den başlayıp 
18 Nisan’da Kuşadası’nda tamamlanacak TUR’un, 
en önemli duraklarında biri olan “gönüllerin şehri” 
Konya’mızda 20-29 Temmuz tarihlerinde organize 
edeceğimiz İslami Dayanışma Oyunları’na da dikkat 
çekerek, önceki yıllardaki başarısını tekrarlayacağına 
inanıyorum.

Himayelerimizde gerçekleşen bu önemli spor 
organizasyonumuza iştirak edecek tüm sporculara, 
takımlara, ülke temsilcilerine Türkiye’ye hoş geldiniz 
diyor, şimdiden kendilerine başarılar diliyorum.
Salgın şartlarına rağmen 56’ncı Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nun icrasında görev alan tüm 
kurumlarımıza gayretleri için en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum.

Furthermore, sports is an indispensable part of healthy living.
Having been a sports enthusiast since my youth, I did my utmost 
to encourage all of our citizens, from the age of 7 to 77, to 
engage in a sports discipline.

We achieved major success in this fi eld by enhancing Turkey's 
sports infrastructure, promoting various sports disciplines, and 
hosting international events.

As a result of these eff orts, the Presidential Cycling Tour of 
Turkey, which began in 1963 as the Marmara Tour and attained 
international standards in 1965, is now continuing on its path in 
the "Pro Series" category.

The world's only "intercontinental cycling tour", the event gains 
more recognition, participants, and prestige day after day.
In 2020, due to the global coronavirus pandemic, we 
unfortunately could not organize the 56. Presidential Tour of 
Turkey -as was the case with many other international sports 
events.

In this year, the Tour will set off  from Nevşehir in Cappadocia 
on  April 11 and end in Kuşadası on April 18, with one of its most 
important stages taking place in Konya, "the city of spiritual 
love", which will also host the Islamic Solidarity Games between 
July 20 and 29. I fi rmly believe that the Tour will once again 
enjoy success as it did in the previous years.

I welcome to Turkey all the teams, and national representatives 
that will participate in this major sports event taking place under 
our auspices, and wish them success. I also extend my heartfelt 
gratitude to all agencies which played a role in organizing the  
56. Presidential Tour of Turkey despite the pandemic.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı/President of Turkey

Spor, insanları bir araya getiren, 
farklı kültürleri buluşturan, rekabetle birlikte 
dayanışmayı, kaynaşmayı da artıran 
evrensel bir faaliyettir.

Sports is a universal activity that brings people 
together, connects diff erent cultures, and enhances 
competition as well as solidarity and harmony. 
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56. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKiYE BiSiKLET TURU

Türkiye olarak, son 19 yılda yapılan altyapı ve tesis 
yatırımlarıyla, hayata geçirilen proje ve etkinliklerle 
bütün dünyada spor organizasyonları için aranan ülke 
haline geldik ve bisiklet branşında da bu iddiamızı 
sürdürme yönünde çok önemli bir adım atıyoruz.
Her yıl turnuvaya farklı rotaları dahil ederek hem 
bisiklet turumuza derinlik katıyor, hem daha fazla 
insanın bu organizasyona erişimini artırıyor, hem de 
ülkemizin cennet köşelerini dünya kamuoyunun ilgisine 
sunuyoruz. Bu yıl gelen takımlar ve katılım itibariyle 
55 yılın en kuvvetli organizasyonuna şahit olacağız.

Etaplarımız; UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yeralan 
ve atlar diyarı olarak adlandırılan Nevşehir, Dünya’nın 
en uzun bölünmüş bisiklet yoluna sahip olan ve bu yıl 
İslami Dayanışma Oyunları’nın da gerçekleşeceği ilimiz 
Konya, Dünya’nın en güzel günbatımının gerçekleştiği 
Beyşehir, turizm cennetlerimiz Antalya, Alanya, Fethiye, 
Marmaris, Bodrum ve Kuşadası’nda gerçekleşecek.

Pek çok ülkeden gelecek sporcular, toplamda 1.368 km 
boyunca sporun birleştirici gücüyle, ayrımcılığa, ırkçılığa 
ve nefrete karşı sevgiyi ve empatiyi ön plana çıkararak 
pedal çevirecekler. Hep birlikte bütün dünyaya güçlü bir 
kardeşlik mesajı vereceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
himayelerinde gerçekleştirilen ve dünya üzerinde 
Cumhurbaşkanlığı makamınca hayata geçirilen tek 
bisiklet turu olma özelliği taşıyan 56. Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nda yarışacak bütün sporculara ve 
takımlara başarılar diliyorum.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi 
yürekten kutluyorum.

We, as Turkey, have become a popular country all around the 
world with our sports organizations resulting from infrastructure 
and facility investments of the last 19 years, and noteworthy 
projects and activities. We are now taking a very signifi cant step 
forward to pursue this ambition in the cycling branch. 

Each year we add new stages in the tournament so as to 
amplify the tour, get more and more people have access to the 
organization and introduce heavenly corners of our country to 
worldwide spectators. This year is to witness the most robust 
organization in terms of both attending teams and overall level 
of participation in the event. 

Our stages include Nevşehir, known as the land of horses which 
is also in UNESCO World Heritage, Konya, with the longest 
divided cycling track of the world to host Islamic Solidarity 
Games this year, Beyşehir where you can watch the most 
beautiful sunset of the world; and our heavenly touristic sites 
Antalya, Alanya, Fethiye, Marmaris, Bodrum and Kuşadası.

Sports people from many countries will cycle 1368 km in total to 
drive forward love and empathy against discrimination, racism 
and hate with the uniting power of sports. All together, we will 
give the world a very strong message of fellowship.

I wish success to all sports people and teams to compete in the 
56th Presidential Cycling Tour of Turkey conducted under the 
auspices of the Esteemed President of Turkey Recep Tayyip 
Erdoğan to become the only cycling tour in the world conducted 
by a Presidency.

I full heartedly congratulate everyone who have contributed to 
the organization. 

Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı
Youth and Sports Minister of the Republic of Turkey

Değerli Sporseverler,

Dünya’nın en prestijli spor organizasyonlarından 
biri olma özelliği taşıyan “Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu” 56. kez büyük bir 
heyecanla start almaya hazırlanıyor. 

Dear Sports Fans,

Th e Presidential Cycling Tour, one of the most 
prestigious sports organizations of the world, is excitedly 
getting ready to kick-off  for the 56th time. 
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Bisiklet, kendine güvenli gençlerin yetişmesinin zeminini 
hazırladığı gibi gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir 
dünya mirası bırakmamıza da yardımcı olur. Federasyon 
olarak emelimiz genç yaşlı demeden, hobi amaçlı, 
ulaşım veyahut sportif kullanıcı ayrımı yapmaksızın, iki 
tekerin vatandaşlarımızın hayatlarında önemli bir yer 
tutmasını sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmakta, bu yıl 56’ncısını düzeleyeceğimiz 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun rolü 
geçmişten bugüne yadsınamaz derecede büyüktür.
TUR’da yarışmış ve sayısız etap galibiyetleri elde 
etmiş eski bir bisiklet sporcusu olarak, toplumumuzun 
bisiklete bakış açısını bu tarz köklü organizasyonlarla 
daha kolay ve doğru bir yönde değiştirebileceğini 
yaşayarak gördüm.

Nitekim bu itici güçle, bugün geldiği nokta itibariyle 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI yarış 
takviminde kendine sağlam bir yer edinmiş, yabancı 
takımların tercih ettiği bir yarış konumundadır.
Ülkemizin sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler, 
giderek büyüyen bisiklet endüstrimiz, halkımızın 
misafi rperverliği, halihazırda rakiplerinin çok ötesinde 
kaliteli hizmet veren büyük tesislerimizle TUR’u 
gelecekte çok daha iyi noktalarda göreceğimizden 
kimsenin kuşkusu olmasın.

1963’te Marmara Turu adıyla kökleri atılan TUR’un 
55’incisinde köklere dönüş demiş, Marmara etrafında 
bir rota hazırlamıştık. Malumunuz, tüm dünyayı etkisi 
altına alan pandemi nedeniyle ne yazık ki TUR’un 
56’ncısını 2020 yılında gerçekleştirememiştik. Bu yıl ise 
TUR’un klasik olarak tabir edebileceğimiz rotasına geri 
dönüyoruz.

11 Nisan’da başlayacak 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu’nda dünyaca ünlü bisikletçiler Nevşehir, 
Kapadokya, Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Elmalı, 
Fethiye, Marmaris, Turgutreis ve Bodrum rotasını 
takip ederek, 18 Nisan’da ülkemizin bir diğer cennet 
köşelerinden Kuşadası’nda sekizinci ve son etabı 
tamamlayacaklar.

Bu noktada bir parantez açarak İslami Dayanışma 
Oyunları’nın bu yıl Konya’da yapılacağının ve bu 
vesileyle şehrimizde velodrom inşaatının son hızla 
devam ettiğinin altını çizmek istiyorum.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen bu önemli 
spor organizasyonumuza iştirak edecek tüm sporculara, 
takımlara, ülke temsilcilerine şimdiden başarılar 
diliyorum.

Cycling not only helps raise self-confi dent young individuals but also 
allows us to leave a habitable world to the next generation. At the 
Federation, we aim to make sure that cycling -whether for leisure, 
transportation, or sports purposes- holds an important place in the lives 
of our citizens at every age.

In achieving this aim, the Presidential Cycling Tour of Turkey, the 56th 
edition of which will be run this year, has always played an undeniably 
important role from the past until today. As an ex-cyclist who raced 
many times in the TOUR and enjoyed numerous stage wins, I witnessed 
fi rsthand how such well-established events may change our society's 
approach to cycling in the right direction with much more ease.

Indeed with such a driving force, the Presidential Cycling Tour of Turkey 
has now attained a point where it enjoys a prestigious place in the UCI's 
cycling schedule and is a race of choice for international teams. 

Turkey's natural and historical attractions, rapidly growing bicycle 
industry, the hospitality of our people, and large-scale touristic 
facilities which outperform their rivals in terms of service quality will all 
undoubtedly help us carry the TOUR to the next level in the future.

Founded under the name Tour of Marmara in 1963, the TOUR returned 
to its original route encircling the Sea of Marmara in its 55. edition. 
Unfortunately, the 56. edition of the TOUR could not be organized in the 
year 2020 owing to the pandemic aff ecting the entire planet. This year, 
we will be returning to a route that we may qualify as a true classic.

The 56th Presidential Cycling Tour of Turkey will kick start on April 11, 
with world-renowned cyclists riding through Nevşehir, Cappadocia, 
Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Elmalı, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, 
and Bodrum to fi nish the eighth and fi nal stage in the astounding town 
of Kuşadası on April 18.

At this point, I would also like to underscore that the Islamic Solidarity 
Games will be held this year in the city of Konya, where a velodrome is 
currently being constructed at top speed for this special occasion.

I wish success to all cyclists, teams, and national representatives who 
take part in this major sports event held under the auspices of the 
Presidency of the Republic of Turkey.

Erol KÜÇÜKBAKIRCI
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı
President of Turkish Cycling Federation 

Rüzgarı yüzünüzde hissedebileceğiniz, cefayı da 
sefayı da bir arada tadabileceğiniz, doğayla iç içe 
bir yaşam tarzıdır aslında bisiklet.

Cycling is in fact a lifestyle immersed in nature, allowing 
you to feel the breeze in your face, and experience 
pleasure and anguish at the same time. 



STAGES OVERVIEW

ETAPLAR GENEL GÖRÜNÜM

STAGE 2

 - 4.0 km

 24.1 km

 68.6 km

 84.5 km

 108.5 km

 127.3 km

 144.9 km

STAGE 3

 - 4.1 km

 41.0 km

 70.9 km

 102.4 km

 107.3 km

 179.4 km

 212.6 km

STAGE 4

 - 4.6 km

 35.8 km

 95.4 km

 106.7 km

 156.7 km

 184.4 km

STAGE 1

 - 4.6 km

 32.3 km

 71.2 km

 75.8 km

 91.1 km

 112.3 km

 167.3 km



2021 Route map is available at

- 4.0 km

11.4 km

32.7 km

63.7 km

85.2 km

103.2 km

160.3 km

160.3 km

STAGE 6

-5.0 km

51.7 km

59.8 km

71.5 km

98.0 km

118.4 km

129.1 km

STAGE 7

- 1.4 km

25.6 km

35.9 km

82.4 km

96.6 km

136.8 km

180.0 km

STAGE 8

- 2.0 km

23.4 km

42.6 km

69,5 km

123.1 km

141.3 km

160.3 km

STAGE 5
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SALCANO
REKLAM

10 yıldır gururla
10 years with pride

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun
10 yıldır en büyük destekçisi SALCANO olarak en hızlıların
forma sponsoru olmaktan gurur duyarız.

As the biggest supporter of the Presidential Cycling Tour of Turkey 
for 10 years, SALCANO is proud be the jersey 
sponsor of the fastest.
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TUR2019
TOUR2019

119
Rider/Sporcu

525
Crew/Personel

7.698
Accommodation/
Konaklama

Technical Crew/
Teknik Personel

155

12
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    21
Paramedical Crew
Pramedik Personel

170
Car+Minibus
Otomobil+
Minibüs

37
Truck+Panelvan/
TIR+Kamyonet

52 Motobike
Steward/
Motosikletli
Güvenlik

16.000
Police & Genderma/
Polis ve Jandarma

240
Security Crew/
Güvenlik Personeli

1Doctor/Doktor

3Practitioner/
Pratisyen Doktor

13
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CANLI YAYIN
BROADCAST

190
TERRITORIES COVERED

BÖLGE

75
107

156
190 179

159
180 190 190

2011/2019
+153%

2019

361
COVERAGE/ YAYIN SÜRESi
Live Highlights News/Canlı ve Özet Yayınlar

Dedicated broadcast hours outside of Turkey
Türkiye dışı özel yayın saatleriTürkiye dışı özel yayın saatleri

2011/2019
30 62

114
163

219 240
272

316
361

+1103%
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7.181
News Portal
Haber Portalı

685M
HANE/HOUSEHOLDS

250
307

602 588 594

2011/2019

+137%
613 635

759
685

41 34 TV & Digital broadcasters including 
9 live 5 News Agencies 
(News distribution)
1 world news channel
1 inflight distribution agency

34 TV ve Dijital yayıncı
9 canlı 5 Haber Ajansı
(Haber dağıtımı)
1 dünya haber kanalı
1 uçak içi dağıtım ajansı

4
12

16
20 21

25
31

36 36

5

5 7 6 6 6 7 9 2011/2019

+800%
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SOSYAL MEDYA
SOCIALMEDIA

2.419
Content Comment/Yorum

658.906
Access/Erişim

29.761
Total Video Views/
Görüntülenen Toplam Video

19.372
Page Likes/Sayfa Beğeni

11.100
Sharing/Paylaşım

2019
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1.142,426
Profile View/
Profil Görüntüleme

29,919
Follows/Takip

817
Tweet

208,137
Access/Erişim

5.471
New Followers/
Yeni Takipçi

3.461
Mentions

434,243
View/İzlenme38,211

Likes/Beğenme

1,62MN
Tweet View Number/
Tweet Görüntüleme
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FORMALAR
JERSE YS

General Classifi cation 
As a shade of blue and often referred to as the color of the sky in the Turkish culture, 
turquoise represents freedom, infi nity, power of the sky and the universe, wisdom, liberalism 
and being open-minded. As the defi ning color of Turkey, surrounded by seas on three sides, 
Turquoise is also the characteristic color used in the leader jerseys of the Presidential Cycling 
Tour of Turkey.

Genel Klasman 
Mavinin bir tonu olan ve Türk kültüründe genellikle gök rengi olarak ifade edilen turkuaz;
özgürlüğü, sonsuzluğu, göğün ve evrenin gücünü, bilgeliği, geniş gönüllü ve açık düşünceli 
olmayı simgeler. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin kıyılarına da rengini veren Turkuaz, 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun karakteristik rengi olarak lider mayosuna da 
rengini veriyor.

Th e BestSprinter
The color green derived from the word root wet (being alive) in Turkish, represents 
wealth and fruitfulness of the Turkish soil. The Best Sprinter collecting the highest 
points on intermediate sprint gates and stage fi nishes will be entitled to wear the 
green jersey.

En iyiSprinter
Canlı kökünden türeyen yeşil renk Türkiye coğrafyasının bolluk ve bereket sunan 
ovalarını ifade eder. Düzlük kesimlere konumlandırılmış ara Sprint kapılarını ve etap 
fi nişlerini önde geçerek en çok puanı toplayan en güçlü sprinter yeşil mayoyu sırtına 
geçirmeye hak kazanacak.

King of the Mountains
The color of the Turkish Flag and recognized as our national color, red has been refl ecting 
strong emotions of the civilizations throughout the centuries. Riders completing the 
challenging climbing phases during the race will wear red jerseys on the podium.

Dağların Kralı
Türk Bayrağı’na da rengini veren ve milli rengimiz kırmızı tarih boyunca medeniyetlerin 
güçlü duygularını yansıtmıştır. Zorlu mücadelelerin ardından zirve tırmanışlarını başarıyla 
tamamlayan sporcular bu güçlü renkteki forma ile kürsünün basamaklarını tırmanacak.

Leader of Beauties of Turkey
White is recognized as the color of heaven in the Turkish culture and represent greatness and 
wisdom. The white jersey referring to spectacular natural beauties and the expression 
“heaven homeland” will be worn by the Beauties of Turkey Primes Leader.

Türkiye Güzellikleri
Türk kültüründe beyaz renk "cennetin rengi" olarak ululuk ve bilgelik anlamlarını taşır.
Türkiye’nin göz kamaştıran doğal güzellikleri ile cennet vatan göndermesine vurgu yapan 
beyaz mayo, her etap sonunda Türkiye Güzellikleri Prim Kapılarını en önde geçen liderin 
üzerinde kürsüye taşınacak.
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KUPA
THROPY

Kupanın üzerindeki desen, bisiklet turunun tarihi geçmişine de vurgu yapmak üzere, 

manevi değeri yüksek olan ‘Selçuklu Yıldızı’ ile süslendi. Sekiz köşesi ile iki ayrı karenin 

birleşiminden oluşan ve turkuaz rengini taşıyan Selçuklu Yıldızı, bütün olarak adaleti ve 

özgürlüğü temsil ediyor. Yıldızın her köşesi; merhamet, şefkat, sabır, doğruluk, sır tutmak, 

sadakat, cömertlik ve Rabbine şükretmek anlamlarını taşıyor. 

Bu anlamı ile Selçuklu Türklerinin sanat ve kültür yapısında, temel fi gür olarak karşımıza 

çıkan sekiz köşeli yıldız; İslamiyet’in sekiz esasını, bu esaslar ile ulaşılacak sekiz cennet 

kapısını ve sekiz cenneti simgeler. 

Inspired by the riders who have set their heart on 
cycling and achieve victory empowered by pedalling 
their gear, the trophy is designed to resemble the part 
of the human leg between the calf and the ankle.

Kupanın genel formu; bisiklet sporuna gönül vermiş, 
gücünü çevirdiği pedallardan alarak, kendini 
galibiyete taşıyan  sporcular düşünülerek; insan 
bacağının baldır ile bilek arasındaki bölümünden 
esinlenerek oluşturuldu. 

The trophy was adorned with the ‘Seljuk Star’ which has high spiritual value, to underline 

the history of the Tour. The octagonal Seljuk Star consists of two squares, bears the 

colour turquoise, and represents justice and freedom. Each corner of the star stands for 

a diff erent value: mercy, compassion, patience, integrity, confi dence, loyalty, generosity, 

and gratitude to God. 

The science of numbers widely used in the Islamic world and in the ancient civilisations of 

the Middle East,  8 is a symbol representing heaven. With this sense, the octagonal star, 

which is a prominent fi gure in the art and the culture of the Seljuk Turks, symbolises the 

eight virtues of Islam, the eight gates of heaven which one reaches by possessing these 

eight virtues, and eight heavens. 

The trophy, which will be presented to the victorious winner on the fi nal day of the 

Presidential Cycling Tour of Turkey which has been held for over half a century with 

respect towards cycling and the riders, bears an importance in terms of individuals 

treating one another with respect and tolerance, and embracing people from all 

backgrounds regardless of their nationalities, beliefs and lifestyles.
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Cappadocia, Türkiye
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BROADCAST SCHEDULE
YAYIN SAATLERi

TÜRK HAVA YOLLARI
KONYA-KONYA
STAGE/ETABI

12 APRIL/NiSAN

02 144.9 KM
12:05

14:00–16:00

EUROSPORT

TRT SPOR

13:50-16:30

HOME TURKEY
BEYŞEHiR-ALANYA
STAGE/ETABI

13 APRIL/NiSAN

03 212.6 KM
10:15

14:00-16:00

EUROSPORT

TRT SPOR

13:50-16:30

SALCANO
ALANYA-KEMER
STAGE/ETABI

14 APRIL/NiSAN

04 184.4 KM
11:00

14:00-16:00

EUROSPORT

TRT SPOR

13:50-16:30

TÜRK HAVA YOLLARI
KEMER-ELMALI (GÖĞÜBELi)

STAGE/ETABI
15 APRIL/NiSAN

05 160.3 KM
11:10

14:00-16:00

EUROSPORT

TRT SPOR

13:50-16:30

SPOR TOTO
MARMARiS-TURGUTREiS
STAGE/ETABI

17 APRIL/NiSAN

07 180.0 KM
11:00

14:00-16:00

EUROSPORT

TRT SPOR

13:50-16:30

SALCANO
FETHiYE-MARMARiS 
STAGE/ETABI

16 APRIL/NiSAN

06 129.1 KM
12:20

14:00-16:00

EUROSPORT

TRT SPOR

13:50-16:30

SPOR TOTO
NEVŞEHiR-KAPADOKYA
STAGE/ETABI

11 APRIL/NiSAN

01 167.3 KM
10:00

19:00–21:00

EUROSPORT

DELAYED

TRT SPOR

12:50-14:35 CANLI

SALCANO
BODRUM-KUŞADASI
STAGE/ETABI

18 APRIL/NiSAN

08 160.3 KM
11:35

14:00-16:00

EUROSPORT

TRT SPOR

13:50-16:30

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

CANLI

CANLI

CANLI

CANLI

CANLI

CANLI

CANLI
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UCI WORLDTEAM
UCI DÜNYA TAKIMLARI

TEAMS/TAKIMLAR

ASTANA-PREMIER TECH

01
KAZ

ALPECIN-FENIX

04
BEL

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

10
ESP

BARDIANI CSF FAIZANE'

07
ITA

ISRAEL START-UP NATION

03
ISR

ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC

05
ITA

DELKO

11
FRA

BINGOAL WB

08
BEL

B&B HOTELS P/B KTM

06
FRA

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

12
ITA

BURGOS-BH

09
ESP

DECEUNINCK-QUICK-STEP

02
BEL

UCI PROTEAM
UCI PRO TAKIMLAR
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RALLY CYCLING

16
USA

EQUIPO KERN PHARMA

13
ESP

VINI ZABU' BRADO KTM

19
ITA

NIPPO-PROVENCE-PTS 

21
SUI

TEAM NOVO NORDISK

17
USA

EUSKALTEL-EUSKADI

14
ESP

UNO-X PRO CYCLING TEAM

18
NOR

GAZPROM-RUSVELO

15
RUS

UCI CONTINENTAL TEAMS
UCI KITA TAKIMLARI

SPOR TOTO CYCLING TEAM

23
TUR

SALCANO SAKARYA BB TEAM

22
TUR

A BLOC CT 

20
NED

TEAM SAPURA CYCLING

24
MAS

WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING

25
USA
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Mistik havası ve tarihle doğanın iç içe geçtiği Kapadokya, 
asırlar boyunca birçok farklı uygarlığa ve medeniyete kucak 
açmış bir kent. Benzersiz coğrafyanın geçmişi ise kayda 
değer cinsten. 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı 
ve Göllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu 
yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur 
ve rüzgâr tarafından aşındırılması, bugün Kapadokya’yı 
dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken bir bölge haline 
getiriyor.
 
Elbette bu doğa güzelliğinin oluşumunda insan elinin 
becerisini göz ardı etmemek gerek. Özellikle Hititler 
döneminde kayalara oyulan evler ve kiliselerle, İpek 
Yolu’nun da önemli duraklarından biri olan bu bölge, 
devasa bir merkez haline gelmiştir. Kuşku yok ki hem 
doğanın hem de insan elinin ortaklaşa yaratısı bir başka 
yapıt, bugün Kapadokya denince akla ilk gelen simgelerden 
birini yaratmıştır: Peribacaları. Zamanla peribacalarının 
oluşumuyla burada yaşayan toplulukların bu bacaları 
oyma suretiyle yaptıkları evler ve kiliseler ile iç bölümlerine 
yapılan freskler, geçmişten günümüze kadar uzanan 
bir köprü hüviyetinde ziyaretçileri masalsı dünyalara 
götürmeye günümüzde de devam ediyor.
 
Dünyanın farklı yerlerinden bu gizemli topraklarda pedal 
basacak 175 şanslı bisikletçi, bir günlüğüne masalın baş 
kahramanları olacak. Siz de UNESCO Dünya Mirası listesine 
girmiş masallar ülkesi Kapadokya’daki serüvenin bir 
parçası olabilirsiniz. Zira Nevşehir iline bağlı Kapadokya 
tüm cömertliği ve geçmişten gelen zenginliğiyle sizleri 
ağırlamaya hazır.

Blending history and nature within its mystical ambiance, 
Cappadocia has been home to countless civilizations 
over the centuries. The history of this unique region is 
very remarkable. The lava and ashes dispersed during 
the eruptions of the mountains Erciyes, Hasandağı and 
Göllüdağ sixty million years ago created a relatively soft 
soil, eroded over millions of years by rains and gusts, thus 
forming the characteristic landscape which today makes 
Cappadocia a magnet for visitors from across the world.
 Certainly, we cannot overlook the role played by humans 
in creating this striking landscape. From the Hittite period 
onwards, humans began to carve houses and temples in 
rocks in the region, which turned into a major hub after 
becoming an important stop along the Silk Road.  

Nature and humans joined forces to create another 
symbol which is without a doubt almost synonymous 
with Cappadocia in our day and age: the so-called fairy 
chimneys. Over time, communities living in the area 
carved houses and churches within the fairy chimneys and 
decorated their interiors with frescoes, which continue to 
take visitors on a journey into a world of fairy tales, acting 
like a bridge reaching from the past into the present.
 The 175 cyclists from diff erent countries will have the 
chance to pedal through these mysterious lands and thus 
become the main protagonists of these tales for a day. You 
might also be a part of the adventure in Cappadocia, this 
land of fairy tales now declared a UNESCO World Heritage 
site. Situated in the province of Nevşehir, Cappadocia is 
ready as ever to welcome you with all its generosity and 
cultural treasures steeped in history. 

Kadim mazisine yaraşır şekilde, 
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’nda yeni hikayeler, 2021 Avrupa Spor 
Kenti ilan edilen Nevşehir’den yazılmaya 
başlanacak. Farsçada “Yeni şehir” anlamında 
gelen Nevşehir’den alınacak ilk etap startıyla 
modern gladyatörler demir atlarını Pers 
dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamında gelen 
Kapadokya’ya doğru sürecek.

In the 56th Presidential Cycling Tour of Turkey, 
cyclists will embark upon a new adventure 
beginning in Nevşehir, as befi ts the ancient 
history of this city designated the European City 
of Sport for 2021. Th e fi rst stage will thus set off  
from Nevşehir whose name means “the new town” 
in Farsi, and then the modern-day gladiators 
of the peloton will ride their iron horses towards 
Cappadocia, named a� er the phrase "Land of the 
Beautiful Horses" in Old Persian.

11 APRIL/NiSAN
SPOR TOTO
NEVŞEHiR-KAPADOKYA
STAGE/ETABI

01

DISTANCE/MESAFE

167.3 KMSTART TIME 
BAŞLAMA SAATi

NEUTRAL START
NÖTRAL BAŞLANGIÇ 10:00

-4.6 KM

SIGNING CEREMONY
iMZA TÖRENi

08:35-09:45
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TUR’un ikinci etabı, bisikletin başkenti olarak adlandırılan 
Konya’dan başlıyor. 550 kilometreyle dünyanın en uzun 
ikinci bisiklet yoluna sahip şehir konumundaki Konya, gerek 
yetiştirdiği başarılı pedallarla gerekse geçmişten bugüne 
koşulan unutulmaz TUR etaplarıyla, Türkiye Turu’na 
silinmez izler bırakmış bir kent.

Şehrin bisiklet ve spora olan sevdasının, bu yıl 20-29 
Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan İslami 
Dayanışma Oyunları ile daha da pekişeceğine şüphe yok.
 
Bisiklet sporundaki geçmişi kadar, Türkiye’nin en geniş 
yüzölçümüne sahip ili Konya, köklü tarihi ve topraklarında 
yaşamış şahsiyetleriyle de özel bir yere sahip. Öyle ki 
dünyanın bilinen en eski yerleşim birimlerinden biri olan 
Konya, UNESCO Dünya Mirası listesinde de bulunan 
Çatalhöyük gibi yolu bu topraklara düşmüş medeniyetlerin 
kültürel varlıkları ve Türk Edebiyatı’nın iki önemli isminin, 
Mevlana ve Nasreddin Hoca’nın anayurdu olmakla biliniyor.
 
İlk günkü mistik yolculuğun ardından dünyaca ünlü pedallar 
bu sefer, 150 kilometre uzunluğunda sayısız tarihi eserin ve 
yapının bulunduğu bir güzergahta pedal çevirecek. Kültürel 
değerlerle yoğrulmuş TUR’un ikinci günü, Mevlana Müzesi 
başlangıç, Üniversite, Akyokuş, Kızılören, Sefaköy ve 
Meram rotasını takip ettikten sonra, geçmişi M.Ö. 3000’li 
yıllara uzanan Alâeddin Tepesi’nde son bulacak.

The second stage of the TOUR starts in Konya, considered 
to be Turkey's cycling capital. Boasting the world's second-
largest cycling track which extends across 550 kilometers, 
Konya has produced important cyclists and witnessed 
unforgettable TOUR stages in the past, thus leaving an 
indelible mark in the Tour of Turkey. 

The city's admiration for cycling and sports will undoubtedly 
be boosted further with the Islamic Solidarity Games which 
will take place between July 20 and 29 this year.

The Turkish province with the largest area, Konya holds a 
special place not only due to its cycling history but also with 
its ancient past and the important fi gures who lived in these 
lands. One of the oldest areas settled by humans, Konya 
province encompasses the UNESCO World Heritage Site of 
Çatalhöyük as well as the cultural heritage of civilizations 
who left their stamp in these lands: Konya was also home to 
two major fi gures in Turkish Literature, namely Mevlana and 
Nasreddin Hodja.

Following the mystical journey in the fi rst day, the 
peloton composed of world-famous cyclists will traverse 
a 150-kilometer course lined with numerous historical 
structures and monuments on the second day. Steeped in 
cultural riches, the route will start from the Mevlana Museum 
and pass through Üniversite, Akyokuş, Kızılören, Sefaköy, 
and Meram, to end in the Hill of Alâeddin, whose history 
goes back to 3000 BCE.

"Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol, 
şe� at ve merhamette güneş gibi ol, başkala-
rının kusurunu örtmede gece gibi ol, 
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, te-
vazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol, 
hoşgörülükte deniz gibi ol, ya olduğun gibi 
görün ya göründüğün gibi ol.” 
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

"Be like a river in generosity and assistance. 
Be like the sun in tenderness and mercy. 
Be like the night in concealing the fl aws of 
your peers. Be as if dead in anger and ir-
ritability. Be like the soil in humility and 
modesty. Be like the sea in tolerance. Either 
appear as you are or be as you appear.”  
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

12 APRIL/NiSAN
TURKISH AIRLINES
KONYA-KONYA
STAGE/ETABI

02

DISTANCE/MESAFE

144.9 KMSTART TIME 
BAŞLAMA SAATi

NEUTRAL START
NÖTRAL BAŞLANGIÇ 12:05

-4.0 KM

SIGNING CEREMONY
iMZA TÖRENi

11:05-11:50
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Üçüncü gün, aynı zamanda TUR’un en uzun etabı. Konya 
sınırları içerisinde yer alan, Beyşehir’den start alacak 
yarışçılar zorlu bir güzergahı artlarında bıraktıktan sonra 
yarışçılarımız günü Alanya’da noktalayacak. 3’üncü etapta 
belki TUR’un kazananı değil ama kaybedenleri belli olabilir. 

218 kilometrelik etabın sportif bakışı bu şekilde, rotanın bir 
de kültürel duraklarıma göz atalım.
 Akdeniz’in Göller Yöresi’nde yer alan start noktamız start 
şehrimiz Beyşehir, Batı Toroslar arasında çukur bir alanda 
yer alıyor. Bu çukurun büyük kesimini Beyşehir Gölü 
kaplıyor. Bu gölün yakınlarında ise adıyla müsemma, taştan 
yapılma tarihi bir köprü bulunuyor. Adı Taşköprü. 6 yıl gibi 
bir sürede tamamlanarak 1914 yılında hizmet vermeye ve 
Konya Ovası’na Beyşehir çayından ilk kez kontrollü olarak 
su aktarılmaya başlanmayı sağlayan köprü, Anadolu’daki 
en güzel örneklerden biri olarak tanımlanıyor.

Ambada, Vasana, Arvana, Elita ve Dalisandus antik 
şehirlerine ev sahipliği yapan Seydişehir, Torosların kuzey 
eteklerinde, Çarşamba Çayı boyunca uzanan verimli bir 
vadi olan Suğla Ovası'nda bulunur. Bir efsaneye göre, 
şehrin 14. yüzyılda Horasan erenlerinden Seyyid Harun Veli 
Hazretleri tarafından verilen ilahi bir emirle kurulduğuna 
inanılmaktadır.

Sırtını Toroslar’ın yeşiline yüzünü Akdeniz’in mavisine 
çevirmiş Alanya ülkemizin cennet duraklarından biri. 
Doğanın cömert davrandığı Alanya özellikle yaz sezonunda 
yerli yabancı turistlerin uğrak destinasyonu. Konuklarını 
memnun edecek birçok tesise ve butik otele sahip 
Alanya’ya yolunuz düşerse, başta muz ve turunçgiller 
olmak üzere, birçok doğal ve tropikal tarım ürününü 
tatmayı unutmayın.

Tur'un üçüncü günü, Selçuklu mimarisinin 
en nadide ve günümüze ulaşan ender 
eserlerinden biri olan Beyşehir Eşrefoğlu 
Camii önünden start alacak. 

Th e third day of the Tour will begin in front 
of the Mosque of Eşrefoğlu in Beyşehir, 
one of the most spectacular structures of 
Seljuk architecture, which has few examples 
remaining in our day. 

The third day is also the longest stage of the TOUR. The 
cyclists will start in Beyşehir, a part of Konya province, 
and end the day in Alanya after accomplishing a very 
challenging trajectory. The third stage could determine, 
if not the winner, the losers of the TOUR. After this brief 
assessment of the 218-kilometer stage, let us take a look at 
its major cultural sites.

Located in the Lakes District of Turkey's Mediterranean 
Region, Beyşehir is situated in a valley surrounded by the 
Western Taurus Mountains. Beyşehir Lake covers a large 
part of the valley, and close to the lake stands the historical 
bridge Taşköprü, which true to its name is made of stone. 
Completed in 6 years and inaugurated in 1914, the bridge 
enabled the fi rst systematic irrigation of the Konya Plain 
with the waters of the Beyşehir River. The stone bridge is 
considered to be one of the most graceful examples of its 
kind in Anatolia.

Seydişehir, home to the ruins of the ancient cities Ambada, 
Vasana, Arvana, Elita, and Dalisandus, is situated on the 
northern skirts of the Taurus Mountains, in the fertile Suğla 
Plain which runs parallel to Çarşamba River. According to 
legend, the town was established in the 14th century upon 
a divine mandate pronounced by Seyyid Harun Veli, a saint 
hailing from Horasan.

Situated against the backdrop of the lush Taurus Mountains 
and facing the azure waters of the Mediterranean Sea, 
Alanya is a heavenly destination. Nature has been generous 
to this town, which is very popular among both domestic 
and international tourists, especially during summer. 
Alanya is replete with a myriad of facilities and boutique 
hotels that please guests, and if you ever happen to be 
in the area, be sure to savor its wide range of agricultural 
products including numerous tropical fruits.

13 APRIL/NiSAN
HOME TURKEY
BEYŞEHiR-ALANYA
STAGE/ETABI

03

DISTANCE/MESAFE

212.6 KMSTART TIME 
BAŞLAMA SAATi

NEUTRAL START
NÖTRAL BAŞLANGIÇ 10:15

-4.1 KM

SIGNING CEREMONY
iMZA TÖRENi

09:15-10:00
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Türkiye Turu’nun artık klasik haline gelen etabı Alanya–
Kemer, alışılageldik şekilde, Alanya’nın tarihi simgesi 
Kızılkule’den start alacak. Sağ tarafl arında Torosların 
yeşili sollarında ise Akdeniz’in mavisi eşliğinde yol alacak 
dünyanın en iyi bisikletçileri, dünyanın en önemli turizm 
kentlerinden biri olan Antalya’nın güzelliklerine yakından 
şahit olma şansını yakalayacaklar.
 Alanya Kalesi’nin surları, Damlataş Mağarası, Manavgat 
Şelalesi, Göynük Kanyonu, Asya’nın en eski antik tiyatrosu 
Aspendos, Üç Adalar, muz bahçeleri, tarihi kervan yolları, 
Cleopatra plajının dünyaca ünlü kumu ve daha nice el 
değmemiş doğal ve tarihi güzellikleri ile göz kamaştıran 
Antalya, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için 
sıcak bir yuva.
 “Dünyadaki cennet” olarak da anılan Antalya sunduğu 
coğrafi  imkanlar ve büyük tesislerle farklı spor dallarına da 
olanak tanıyor. Golfün yanı sıra, dört mevsim ılıman iklimi 
sayesinde birçok yabancı bisiklet takımı da artık kış hazırlık 
kamplarını Antalya ilinde gerçekleştirmeyi tercih ediyor.
 
Turizm potansiyeli bakımından Antalya’nın en değerli 
ilçelerinden biri olan Kemer, aynı zamanda bugünün bitiş 
noktası. Antalya şehir merkezine 40 kilometre uzakta, 
52 kilometre kıyı şeridiyle Batı Torosların eteklerinde 
arz-ı endam eden Kemer, mavi bayraklı plajlarıyla adeta 
ışıldayan bir beldemiz.
 
İlçenin tarihi dokusu en az doğal güzellikleri kadar zengin. 
Idyros Antik Kenti, Phaselis Antik Kenti ve Olimpos Antik 
Kenti Kemer çevresinde bulunan tarihi duraklar arasında.
 
Turizm denince akla ilk gelen şehirlerden Antalya, sahip 
olduğu imkanlar ve doğal güzelliklerle misafi rlerine 
unutulmaz bir tatil yaşatmayı vadediyor.

Now a classic of the Tour of Turkey, the Alanya-Kemer 
stage will -as always- take off  from Kızılkule, a historical 
landmark of the city. The world's elite cyclists will pedal 
away with the lush Taurus Mountains to their right and 
the blue Mediterranean to their left, and will soon start 
witnessing fi rsthand the splendors of Antalya -one of the 
world's top tourism destinations.
 
With its well-preserved natural and historical attractions 
such as the walls of the Alanya Fortress, Damlataş Cave, 
Manavgat Waterfall, Göynük Canyon, the ancient theater 
of Aspendos -the oldest in Asia-, the Three Islands, banana 
groves, historical caravan routes, and the world-famous 
sands of the Cleopatra Beach, Antalya is a dazzling 
destination that off ers a warm welcome to visitors from 
across the world.
 
Popularly described as “the heaven on Earth”, Antalya has 
a diverse geography and large-scale facilities that allow 
visitors to practice a wide range of sports disciplines. In 
addition to golf players, many international cycling teams 
prefer to organize their winter training camps in Antalya, 
which has a mild climate throughout the year.
 
A district of Antalya known for its immense tourism 
potential, Kemer will host the fi nale of today's stage. 
Situated at a distance of 40 kilometers from Antalya's city 
center, Kemer showcases its shimmering 52-kilometer 
coast, lined with Blue Flag beaches against the backdrop 
of the Western Taurus Mountains.

The district's historical heritage is as opulent as its natural 
beauty. The ancient cities of Idyros, Phaselis, and Olympos 
stand out among the ancient sites in Kemer.
 
When it comes to tourism, Antalya is one of the top 
Turkish cities to spring to mind, promising its guests 
an unforgettable holiday thanks to its advanced 
accommodation facilities and natural attractions.

14 Nisan’da koşulacak Tur’un 4 ’üncü 
etabında bisikletçiler Türkiye’nin en uzun 
kıyı şeridine sahip Antalya’yı bir baştan 
diğer başa doğru pedallayacak.

Stage four of the Tour will be run on April 
14, with the peloton traversing Antalya, the 
Turkish city with the longest coastline, from 
one end to the other.

14 APRIL/NiSAN
SALCANO
ALANYA-KEMER
STAGE/ETABI

04

DISTANCE/MESAFE

184.4 KMSTART TIME 
BAŞLAMA SAATi

NEUTRAL START
NÖTRAL BAŞLANGIÇ 11:00

-4.6 KM

SIGNING CEREMONY
iMZA TÖRENi

 10:00-10:45
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Geçmişin izlerini günümüze taşıyan antik kentleri, bereketli 
toprakları, doğal tarım ürünleri, sakin koyları, keşif 
gezileri yapabileceğiniz el değmemiş rotaları, trekking 
alanları, eşsiz manzaralar, keyifl e bisiklet sürebileceğiniz 
güzergahları ve çok daha fazlasıyla Kumluca misafi rlerine 
deniz ve kumun çok ötesinde bir tatil deneyimi vadediyor. 
Bu güzel beldeyi gerilerinde bırakacak bisikletçiler 
Göğübeli’nin zirvesine doğru yavaş yavaş dikey irtifa 
kazanmaya başlayacaklar.
 
Günün fi niş noktası olan Elmalı ilçesi, Antalya’nın 100 
kilometre batısında ve 1150 metre irtifada kurulu bir 
yerleşim yeri. Rakımın değerleri bile tırmanışın zorluğu 
hakkında ipucu veriyor olsa gerek. En son 2016’da, 
Kumluca’dan startla tırmanılan Elmalı tırmanışı, geçildiği 
her edisyonda TUR’un 'kraliçe etabı' olma unvanını 
kazandı. Genel Klasman üzerinde şekillendirici bir etkiye 
sahip 1’nci kategori (CAT1) tırmanış Elmalı zirvesi dağlık ve 
engebeli bir arazi.
 
Buna rağmen, Beyler, Semahöyük ve Müren höyükleriyle 
tarih öncesi devirlere dair yaşam izleri barındırmakta. Keza, 
Likya ve Roma kalıntıları da Elmalı’yı turistler ve meraklıları 
için bir cazibe merkezi haline getirmekte.
 Kemer’in mavi denizine yakın bir seviyeden başlayacak 
ve 1800 metrenin üzerinde irtifa kazanılarak, Elmalı’nın 
acımasız coğrafyasında son bulacak etapta bisikletçilerin 
bacakları 56’ncı TUR’un en zorlu sınavına tabi tutulacak.

With ancient cities bearing witness to history, as well as 
fertile plains, natural agricultural products, tranquil bays, 
pristine natural routes ideal for exploratory trips, trekking 
areas, unique landscapes, pleasant cycling routes and 
much more, Kumluca promises guests a holiday experience 
going much beyond sea and sand. After leaving behind this 
picturesque district, the cyclists will start climbing towards 
the summit of Göğübeli.

The day's fi nale will take place in the district of Elmalı, 
a settlement at an altitude of 1150 meters, located 100 
kilometers to the west of Antalya. Even the altitude shows 
how challenging the climb will be. Last climbed in 2016 
at a stage that began in Kumluca, the Elmalı summit 
was designated as the queen stage of the TOUR in every 
year which included it. A CAT 1 climb that tends to have a 
strong eff ect on the general ranking, the Elmalı summit is a 
mountainous and rugged area.
 
Nonetheless, it also harbors traces of prehistoric human 
settlements in the mounds of Beyler, Semahöyük and 
Müren. Furthermore, the ruins of the Lycian and Roman 
periods render Elmalı a center of attraction for tourists and 
history enthusiasts. 
 
The peloton will start at a location close to the azure 
waters of Kemer, climb to above 1800 meters and fi nish 
the day at the ruthless zone of Elmalı, subjecting their legs 
to the most challenging day of the entire TOUR.

On the 5. stage of the Tour of Turkey, 
cyclists will wake up to a day when the fate 
of the race might be sealed. Th e peloton will 
set off  from Kemer, a district now invigorated 
with the arrival of spring, and racers will 
head towards Kumluca fi rst.

Türkiye Turu’nun 5’inci gününde 
bisikletçiler yarışın kaderinin çizileceği 
etaplardan birine uyanacak. ilkbaharın 
gelişiyle yeniden hayat bulan Kemer’den 
verilecek başlangıçla yarışçılar ilk olarak 
tekerlerini Kumluca’ya doğru çevirecekler.

15 APRIL/NiSAN
TURKISH AIRLINES
KEMER-ELMALI (GÖĞÜBELi)
STAGE/ETABI

05

DISTANCE/MESAFE

160.3 KMSTART TIME 
BAŞLAMA SAATi

NEUTRAL START
NÖTRAL BAŞLANGIÇ 11:10

-4.0 KM

SIGNING CEREMONY
iMZA TÖRENi

10:10-10:55
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16 APRIL/NiSAN
SALCANO
FETHiYE-MARMARiS
STAGE/ETABI

06

DISTANCE/MESAFE

129.1 KMSTART TIME 
BAŞLAMA SAATi

NEUTRAL START
NÖTRAL BAŞLANGIÇ 12:20

-5.0 KM

SIGNING CEREMONY
iMZA TÖRENi

11:15-12:05

Muğla’nın 13 ilçesinden biri olan Fethiye’nin eski adı Meğri’dir. 
Bu adın, Rumların "uzak diyar" anlamına gelen Makri’den 
türediği düşünülmektedir. Adının geçmişi nereden gelmiş 
olursa olsun, Fethiye’yi tasvir etmek için isimden çok daha 
fazlası mevcut. Yalnızca ülkemizde değil, dünyada da eşi 
bulunmayan kumsalıyla Ölüdeniz, özellikle turizm açısından 
gelişmiş Fethiye’de yer alır.
 
Tarihte “Aydınlıklar Ülkesinin El Değmemiş Bakiresi” olarak 
da bilinen Fethiye, Ölüdeniz haricinde uzun mesafeli yürüyüş 
yolu Likya, Şövalye Adası, zengin eserleriyle Fethiye müzesi, 
Kelebekler Vadisi, Telmessos antik kenti ve Kabak Koyu gibi 
cazibe merkezi haline gelmiş önemli lokasyonları sınırları 
içerisinde bulundurmakta.
 
Fethiye misafi rlerine geniş bir yelpazede “yapılacaklar listesi” 
sunuyor. Çam, nar ve incir ağaçları arasında yürüyebilir, keyifl i 
rotalarda yoldan dağ bisikletine kadar farklı disiplinlerde 
sürüşlere çıkabilir ve yamaç paraşütü deneyimini tecrübe 
ederek, alternatif sporlar yapabilirsiniz.
 
Nispeten kısa diyebileceğimiz 137 kilometrelik etapla 
bisikletçiler günü ülkemizin bir diğer cennet köşesi 
Marmaris’te sonlandıracak. Türkiye Turu’nda defalarca sprint 
fi nişine sahne olan Marmaris, günlük yaşamda bisikletin 
önemli bir yer tuttuğu şehirlerimizden. 
 
Batısında Datça Yarımadası ve Kerme Körfezi, kuzeyinde 
Ula, doğusunda Balan Dağı, Karadağ ve Günlük Tepeleri ile 
güneyinde Akdeniz ile çevrili Marmaris, tıpkı Fethiye gibi 
sporseverlerin tatillerine farklı tatlar katabilecek aktiviteler 
açısından da oldukça doyurucudur: Parasailing, jet ski, 
fl yboard, yelken, kano gibi su sporlarının yanında, jeep safari, 
trekking ve bisiklet gibi spor aktivitelerini yapabilmeniz 
mümkün. 

One of the 13 districts of Muğla, Fethiye used to be called 
Meğri in the past. It is thought that this name comes from 
the Greek word for "far", makri. Whatever the actual 
etymology might be, we need to go way beyond the name 
to describe Fethiye. With the Ölüdeniz Beach considered 
to be unique not only in Turkey but the entire world, 
Fethiye is a highly advanced tourism hub.
 
Described in history as “the pristine virgin of sunlit 
lands”, Fethiye -aside from Ölüdeniz- features prominent 
destinations which have each become centers of attraction, 
such as the Lycian Way's long-distance trekking route, 
Knight Island, Fethiye Museum replete with rich artifacts, 
Butterfl y Valley, the ancient city of Telmessos, and Kabak 
Bay.
 Fethiye off ers its guests a quite lengthy “to-do list”. You 
may take a stroll among pine, pomegranate and fi g trees, 
try diff erent cycling disciplines such as road cycling or 
mountain biking along pleasant routes, and experience 
alternative sports including paragliding.
 
At the end of this relatively short, 137 km stage, the cyclists 
will call it a day in Marmaris, another delightful corner of 
Turkey. Having hosted countless sprint fi nales in the Tour of 
Turkey, Marmaris is a city where cycling is an integral part 
of everyday life. 
 Surrounded by Datça Peninsula and Kerme Bay to its 
west, Ula to the north, Balan Mountain, Karadağ and 
Günlük Hills to the east, and the Mediterranean Sea to 
the south, Marmaris is as satisfying a location as Fethiye 
when it comes to activities off ering new fl avors to sports 
enthusiasts: Water sports such as parasailing, jet ski, 
fl yboard, sailing and canoeing as well as jeep safari, 
trekking and cycling are all available here. 

A� er this tough climb, the cyclists will start 
the new day in Fethiye, which they will reach. 
With the 6. stage, we will be leaving the 
province of Antalya for Muğla.

Zorlu bir günün ardından yarışçılar yeni 
etaba Fethiye’de “merhaba” diyecekler. 6 ’ncı 
etapla birlikte bir süredir sınırları içerisinde 
dolaştığımız Antalya’ya elveda diyerek artık 
Muğla sınırlarına ulaşıyoruz.
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“Dünyanın incisi” olarak da adlandırılan Marmaris, 
zengin tarihi, güzel doğası ve önemli coğrafi  konumuyla 
her dönemde Akdeniz uygarlığının değerli bir parçası 
olagelmiştir. Bu güzel şehrin sokaklarında jant sesleri 
yükselirken, 181 kilometrenin ardından bisikletçiler, 
Türkiye Bisiklet Turu kapsamında en son 2014’te geçilen 
Turgutreis’te günü tamamlayacaklar.
 1972’ye kadar Karatoprak adıyla anılan Turgutreis aslında 
Muğla ilinin, Bodrum ilçesine bağlı bir mahallesidir. Fakat 
bu mahallenin diğerlerinden ayrılan eşsiz bir özelliği 
vardır. Turgutreis, Bodrum’da gün batımını en güzel 
izleyebileceğiniz noktadır. 1960'ların sonlarına kadar ulaşım 
şartlarının elverişsizliğinden dolayı kapalı bir iktisadi yapıya 
sahip olmasına karşın Turgutreis, Bodrum Yarımadası'ndaki 
turizm potansiyelinin fark edilmesiyle hızla değişime ve 
gelişime uğramıştır.  

Adını önemli bir savaş kahramanı Amiral Turgut Reis'ten 
alan Turgutreis, günümüzde kadim tarihi, masmavi denizi, 
zeytin ağaçları, mandalina bahçeleri ve güler yüzlü halkıyla 
yolu Bodrum’a düşen herkesin mutlaka ziyaret etmesi 
gereken duraklardan biri arasındadır.
 Bodrum’un en güzel sahillerinden birine sahip Akyarlar 
Koyu dışında deniz sporları meraklılarının da buluşma 
noktası olan Turgutreis’e dünyaca ünlü pedallarımızın 
sprint fi nişi için ulaşmaları yüksek ihtimal. Daha kesin 
olan ise birçok kişinin Turgutreis’te gün batımını kaçırmak 
istemeyeceği.

Also known as the “pearl of the world”, Marmaris has 
always been an integral part of Mediterranean civilization 
owing to its rich history, beautiful nature and critical 
geographical location. Amid the sounds of bicycle chains 
echoing through this graceful city, the cyclists will embark 
upon a route of 181 kilometers, before ending the day in 
Turgutreis, a location which was last included in the Tour of 
Turkey in 2014.
 
Known as Karatoprak until 1972, Turgutreis is a 
neighborhood of the Bodrum district, Muğla province. 
However, this neighborhood stands out among others with 
a unique feature: Turgutreis is the location where one can 
enjoy the most spectacular sunset in Bodrum. Although it 
had a self-enclosed economic structure until the late 1960s 
due to a lack of means of transport, Turgutreis has rapidly 
changed and developed once the tourism potential of the 
Bodrum Peninsula was uncovered.  

Named after an important naval war hero, Admiral Turgut 
Reis, Turgutreis is today a must-see location with its long 
history, deep blue seas, olive trees, tangerine orchards, and 
cheerful locals.
 Turgutreis boasts one of the most beautiful coastlines of 
Bodrum, namely Akyarlar Bay, and is also a meeting spot 
for water sports enthusiasts. World-famous cyclists may 
probably want to end this stage with a sprint fi nale; what is 
even more probable is that you would not want to miss the 
sunset when you are in Turgutreis.

A� er the 6. stage which ends in Marmaris, 
home to every shade of green and blue, the 
penul-timate day of the race will set off  from 
the Marmaris Peninsula, located between 
the Mediterranean and Aegean Seas. 

Yeşilin ve mavinin her tonuna şahit 
olabileceğiniz Marmaris’te son bulan 6’ncı 
etabın ardından, sondan bir önceki günün startı 
da yine Akdeniz ile Ege arasında yer alan 
Marmaris Yarımadası’ndan verilecek. 

17 APRIL/NiSAN
SPORTOTO
MARMARiS-TURGUTREiS
STAGE/ETABI

07

DISTANCE/MESAFE

180.0 KMSTART TIME 
BAŞLAMA SAATi

NEUTRAL START
NÖTRAL BAŞLANGIÇ 11:00

-1.4 KM

SIGNING CEREMONY
iMZA TÖRENi

 10:00-10:45
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Günümüzde önemli bir turizm bölgesi olan Bodrum’a 
giriş yaptığınızda, yokuşun başında üzerinde Cevat Şakir 
Kabaağaçlı’nın ya da daha çok bilinen adıyla Halikarnas 
Balıkçısı’nın fotoğrafı ve Bodrum’u anlatan mısraları 
misafi rleri karşılar. “Yokuş başına geldiğinde Bodrum’u 
göreceksin. Sanma ki geldiğin gibi döneceksin. Senden 
öncekiler de böyleydiler. Akıllarını Bodrum’da bırakıp 
gittiler.” 
 
Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Mausoleum 
Halikarnassos şehrinde inşa edilen dünyaca ünlü Bodrum 
Yarımadası; 3 bin 500 yıllık tarihi, kadim medeniyetlerden 
miras aldığı kültür ve sanatı, doğal güzellikleri, özgün 
mimarisi, tarımsal zenginlikleri, gastronomisi, iklimi, denizi, 
muhteşem koyları, ziyaretçilerin her türlü ihtiyacına cevap 
veren nitelikli ve farklı konseptteki konaklama tesisleri ile 
Türkiye’nin cennet köşelerinden birisi.
 Halikarnas Balıkçısı’nın da dediği gibi, akılları Bodrum’da 
bırakıp, 56’ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 
son kilometreleri için yarışçılar Kuşadası’na doğru son sürat 
pedal basmaya devam edecekler.
  
Batısında Ege Denizi, doğusunda ve güneyinde Söke, 
kuzeyinde ise İzmir iliyle komşu, turizmin geliştiği Aydın’ın 
ilçesi Kuşadası’nda TUR’u sonlandırıyoruz. Sekiz etap 
boyunca TUR tarihine geçen anları ve silinmez izleri 
heybemize doldurarak, geleceğe umutla bakıyoruz. 

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda görüşmek 
üzere. 

As you arrive in Bodrum, a major tourism hub today, you 
are welcomed by an image of Cevat Şakir Kabaağaçlı, 
better known as the Fisherman of Halicarnassus at the 
beginning of the slope, and his verses about Bodrum. 
"Once you reach the top of the slope, you shall see 
Bodrum. Do not think that you will leave here as you 
arrived. It happened to those who arrived before you: 
They all left their hearts in Bodrum. " 
 
The world-famous Bodrum Peninsula has historically been 
home to the Mausoleum of Halicarnassus, one of the seven 
wonders of the ancient world; steeped in 3500 years of 
history, Bodrum is still a stunning destination with a cultural 
and artistic heritage dating back to ancient civilizations, as 
well as natural beauties, a unique architecture, agricultural 
wealth, gastronomy, climate, sea, spectacular bays, 
and a vast array of top-notch accommodation facilities 
responding to all requirements of visitors.
 
As the Fisherman of Halicarnassus said, the cyclists will 
probably leave their hearts in Bodrum and cycle on at top 
speed towards Kuşadası for the fi nal kilometers of the 
56th Presidential Cycling Tour of Turkey.
  
We will end the tour in a district of Aydın province, namely 
Kuşadası, surrounded by the Aegean Sea to the west, Söke 
to the east and south, and İzmir to the north. Having fi lled 
our bags with timeless memories and indelible moments 
throughout the eight-stage TOUR, we will be looking 
ahead with optimism. 

We hope to see you in the 57th Presidential Cycling 
Tour of Turkey. 

Th e exclusive adventure of the 56th edition 
of the Presidential Cycling Tour of Turkey 
will come to an end with the 160-kilometer 
Bodrum-Kuşadası stage.

56’ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’nda özel bir hikaye 160 kilometrelik 
Bodrum-Kuşadası etabıyla noktalanacak.

18 APRIL/NiSAN
SALCANO
BODRUM-KUŞADASI
STAGE/ETABI

08 

DISTANCE/MESAFE

160.3 KMSTART TIME 
BAŞLAMA SAATi

NEUTRAL START
NÖTRAL BAŞLANGIÇ 11:35

-2.0 KM

SIGNING CEREMONY
iMZA TÖRENi

10:35-11:20
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TELEKOM-
REKLAM



Have a healthy journey with all precautions taken
down to the smallest detail for your in-flight safety.

TIME TO
MEET AGAIN


