Tarihe, Doğaya Saygı…
Bodrum’dan İstanbul’a… Kıtalararası Rekabet
TOUR OF TÜRKİYE 2022
1. ETAP BODRUM-KUŞADASI
YOL NOTLARI
1.Etap – 10 Nisan, Pazar Bodrum-Kuşadası. 207,6 km

İmza Töreni: 08:00-08:50
Start: 09:00- Bodrum Kalesi
Finish: Kuşadası Limanı
Tahmini Finiş: 14:03
Toplam Mesafe: 207,6 km
Organizasyonun ilk etabı Bodrum Kalesi’nden başlayacak ve Kuşadası Limanı önündeki finiş
alanında sona erecek.
.
15.Yüzyıldan günümüze Bodrum’un simge noktalarından Bodrum Kalesi’nden saat 09:00’da
verilecek nötral startın ardından bisikletçiler, ilk olarak Yalıçiftlik kavşağından, Güvercinlik
üzerinden geçen Havalimanı kavşağında devam ederken 39,4 km’de 181 m’deki Tırmanış
Prim kapısından pedal basacaklar. Söke yolundan Milas’a kıvrılan bisikletçiler, Selimiye
üzerinden 236 mt’lik Karacabey Tüneli’nden Ege Bölgesi’nin en büyük gölü Bafa Gölü’ne eşlik
ederek 87,1 km’de Türkiye Güzellikleri Sprint Primi kapısından geçerek Menteşe Dağları’na
selam verecekler. Batı Anadolu’nun en büyük nehri olan Menderes’in geçiş noktalarından
Büyük Menderes Köprüsü üzerinden geçerek Sarıkemer yolunda hızlanan pedallar,
115.km’deki Sprint Primi kapısından Söke yolundaki döner kavşaktan İzmir-Söke Yolu’na
çıkacaklar. Sazlı Köyü üzerinden sağlı, sollu kıvrılan yoldan giderek Ortaklar karayolu
üzerindeki tarihi İyonya Bölgesinin önemli Antik kentlerinden Magnesia’dan geçerek döner
kavşaktan lezzetleri ile meşhur Ortaklar’dan devam ederek İzmir Aydın Karayolu’ndan İzmir il
sınırına girecekler.
Bisikletçiler, 157,2 km’de 268 m’de Tırmanış Primi kapısından Selçuk Meryem Ana
kavşağından Selçuk üzerinden 172,9 km’de 370 m’deki üçüncü Tırmanış Prim kapısından
tarihi mimarisi korunmuş turistik bir köy olan Şirince’ye tırmanarak yolun solundan Değirmen
Boğaz Sokak üzerinden Atatürk Caddesi’nden Aydın İl Sınırı’na girerek Kuşadası Hülya
Koçyiğit Caddesi’nden döner kavşaktan 1. çıkıştan Kuşadası Limanı’ndaki Finish Alanı’na
ulaşarak 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 207,6 km’lik ilk etabını tahmini saat
olarak 14:03’de noktalamış olacaklar.

1. Etap Yol Notları:
Bodrum
Maviye ve Yeşile Doyacaksınız…
Turun startının verildiği Bodrum; şöhreti, denizi, koyları ve elbette tarihiyle harika bir
destinasyon. Turizm alanındaki güzellikleriyle tüm dünyadan misafirlerini ağırlasa da tarihi
önemini de kesinlikle atlamamak gerek. Bunların en başında elbette Bodrum Kalesi geliyor.
15. Yüzyılda inşa edilen kale, aynı zamanda içerisinde Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi’ni de
barındırıyor.
İlçenin farklı haftanın farklı günlerinde kurulan semt pazarlarını gezmek hem yerel tatları
deneme hem de yerel insanlarla sohbet etme anlamında değerli. Bodrum, yemek konusunda
zorluk çekmeyeceğiniz bir yer. İlçe merkezinde özellikle pizzacılar leziz tatlar sunarken, Sade
Ege Mutfağı ya da Bağ Arası gibi restoranlar sizi farklı yemekler konusunda tatmin edecektir.
Bodrum, hem kültürel hem de deniz deneyimlerinin en iyisini yaşamak isteyenler için
mükemmel bir yer. Bodrum dünyanın Yedi Harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi’ne ev
sahipliği yapmasıyla ünlü bir Karya kenti olan Antik dönemlerin Halikarnas'ıydı.
Bodrum'un doğal ortamı, günlük hayatın stresinden uzakta bir dinginlik ve huzur sunuyor.
Tarihi ve kültürü keşfetmek için Bodrum yapımı ahşap bir guletle Mavi Yolculuk turuna
çıkabilir, Bodrum'un begonvillerle dolu Arnavut kaldırımlı sokaklarından birini ziyaret
edebilirsiniz.
Selçuk
Selçuk İzmir ilinin 30 ilçesinden biridir. İzmir’in en güney ilçesi olan Selçuk Aydın kara yolu
üzerinde yer alır. İlçenin kuzeyinde Menderes ve Torbalı, Kuzeydoğusunda Tire ilçesi,
doğusunda Germencik Güneyinde Kuşadası ve Söke, batısında ege denizi yer alır. 277
kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan ilçe, 1 belde ve 9 köyden oluşmaktadır. Nüfusu
37.386 dır.
Selçuk eski adıyla Ayasulug 1304 yılında Aydınoğulları beyliği tarafından ele geçirilmiş, 1426
yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1914 yılında Ayasuluk olan adı Selçuk olarak
değiştirilmiş ve kurtuluş savaşından sonra da Akıncılar adıyla anılan Selçuk 1957 yılında İzmir
iline dahil edilmiş ve İlçe unvanını almıştır.

Selçuk dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biridir. Artemis tapınağı, Efes antik kenti,
Meryem ana evi ve kilisesi, St Jean kilisesi, Selçuk Kalesi, İsabey camii, Yedi uyuyanlar, Bizans
su kemerleri ve polilo su kemerleri bu açık hava müzesi içerisinde yer alır. Ayrıca Pamucak
plajı ve Şirince köyü popüler kırsal turizm alanlarındandır.
İlçenin ekonomisi öncelikle turizme dayalıdır. Sonrasında sırasıyla tarım ve hayvancılık gelir.
Zeytin, Üzüm, İncir, Narenciye (mandalina, şeftali, nar) başlıca tarım ürünleridir. Hayvanclık
olarak küçükbaş hayvancılık ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Orta büyüklükte bir
sanayi sitesi vardır.
Kuşadası
Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, Bodrum gibi şöhreti bağlı bulunduğu şehri geçen
Kuşadası’ndayız. Bisikletseverlerin de önemli rotalarına ev sahipliği yapan ilçe, sayısız tarihi
noktalarıyla dikkat çekiyor. Zeus Mağarası, Öksüz Mehmet Paşa Kervansarayı, Andız Kulesi,
Güvercin Adası.
Gökyüzünün mavisinin Ege Denizi'yle buluştuğu, muhteşem gün batımlarının izlendiği denizi,
güneşi, kumu, mavi bayraklı plajları, tarihi, kültürü, milli parkı, marinası, termal tesisleri,
yöresel yemekleri ile her türlü turizm çeşidini ve aktivitelerini bünyesinde barındırıyor.
Efes, Milet, Priene, Didyma, Aphrodisias gibi önemli antik kentlere yakınlığı, Kuşadası’nı,
kültür ve tarihin yanı sıra deniz, kum ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz önemli bir turistik
cazibe merkezi haline getirmiştir.

