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Etap Jakobsen’in Turkuaz
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the Stage, Bennett keeps the
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Turun 3. etabını
Hollandalı sporcu Fabio
Jakobsen kazandı.Sam
Bennett genel klasman
liderliğini koruyor.
Dutch rider Fabio
Jakobsen won the
third stage of TOUR.
Sam Bennett keeps the
leadership of general
classification.
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Jakobsen

Bu Kez Başardı
TUR’un ilk etabında kıl payı ikincilikte
kalan Fabio Jakobsen üçüncü etapta zaferi
kimseye bırakmadı. İlk iki etabın galibi
Sam Bennett ise Turkuaz Mayo’yu korudu.

Jakobsen

Made It This Time
Fabio Jakobsen, who came second in the first
stage of TOUR, did not let anybody to win in
the third stage. Sam Bennett, the winner of the
first two stages, kept the Turquoise Jersey.

55. Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet
Turu’nda Çanakkale
ile Edremit arasında
koşulan 122,6
kilometrelik üçüncü
etabı Deceuninck –
Quick Step’ten Fabio
Jakobsen kazandı. 22
yaşındaki Hollandalı
böylece Türkiye’deki
ilk etap zaferini kutladı.

Fabio Jakobsen of
Deceuninck - Quick Step
won the third stage of
the 55th Presidential
Cycling Tour of Turkey,
The stage was 122.6
kilometers long between
Çanakkale - Edremit.
Thus, 22-year-old Dutch
rider celebrated the first
stage victory in Turkey

ll Etabı ikinci

stage second, BORA Hansgrohe's Irish ace
rider Sam Bennett kept
the Turquoise Jersey.
Mark Cavendish, the
legendary Sprinter of
Team Dimension Data has
managed to be the third.
While Ahmet Örken and
Feritcan Şamlı from the
National Team took part
in today's breakaway,
Feritcan was able to keep
the White Jersey thanks
to the points he collected
at the Beauties of Turkey
sprint door. Thimo Willems
(Sport Vlaanderen Baloise) kept the Red
Jersey, and Sam Bennett
kept the Green Jersey
again.

ll Finishing the

tamamlayan, BORA –
Hansgrohe’nin İrlandalı
yıldızı Sam Bennett ise
Turkuaz Mayo’yu korudu.
Etap üçüncülüğü Team
Dimension Data’nın
efsanevi sprinteri Mark
Cavendish’e gitti.
Türk Milli Takımı’ndan
Ahmet Örken ve
Feritcan Şamlı günün
kaçış grubunda yer
alırken, Feritcan Türkiye
Güzellikleri sprint
kapısında topladığı puanlar
sayesinde Beyaz Mayo’yu
korumayı başardı. Kırmızı
Mayo Thimo Willems’te
(Sport Vlaanderen –
Baloise), Yeşil Mayo da
Sam Bennett’ta kaldı.

Rakamlarla TUR
2019
TOUR 2019 with
Figures
Sayfa/Page 03

Tecrübe ve Gençlik Bir Arada
Experience and Youth
Together
ll Ahmet Akdilek ve Halil İbrahim Doğan
sorularımızı yanıtladı.
ll Ahmet Akdilek and Halil İbrahim Doğan answered
our questions.
Sayfa/Page 07

Veteranların TUR
Nostaljisi
TOUR Nostalgia
of Veterans
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4. Etap / 4 th Stage
Balıkesir - Bursa

194.3 km

Köşe Yazısı
Column

Faik
Gürses

Bu Sese Kulak Verin
Listen Out This Voice

T

UR’un başlamasına
dört gün kala
Federasyon Başkanı
Erol Küçükbakırcı’nın
TRT ekranına çıkması için
hazırlık yapıyoruz. Başkan’la
birlikte bir de sporcu olacak.
Başkana hangi sporcu olursa
olsun diyorum. Yanıt çok net:
“Şimdi ben kamptan birini
dışarı çıkarsam, sonra da TUR
koşulurken herhangi bir aksilik
yaşansa, o zaman da derler
ki, “Başkan yetkisini kullanıp
kamptan sporcu çıkardı. Bak
başımıza neler geldi.”
Bunu niye yazdım?
Federasyon artık bu teknoloji
çağında sporculara her türlü
imkânı sunuyor. Yani yok
yok. “Şu eksikti koşamadık”
diyemez kimse. O halde artık
sığınacak bahane yok. Bizi
Beyaz Mayo kesmez. Hedef
Yeşil, Turkuaz ve Kırmızı’nın
peşinde koşmak olmalı.
Yazıyı daha fazla uzatmadan
bir örnekle bitiriyorum.
Yıllar önce Ergun Hiçyılmaz
Federasyon Başkanı, ben de
yönetim Kurulunda iken yine
bir Marmara Turu koşuluyor.
UCI Yarış Komiseri İranlı bir
Ermeni. Adı Simon Petrosyan.
Kaz Dağları tırmanışı başlar
başlamaz, İranlı bisikletçi
fırladı. Arkasında da yarış
komiseri… O zamanlar böyle
sıkı bir yarış konumu yoktu.
Başladı sporcuya sözlü destek
vermeye. ‘“Canım benim.
Şah’ın için bas. Allah için bas.
Ülken için bas!” Derken Seyit
Kırmızı gözüktü ufukta. O
da takıldı İranlının peşine. 10
dakika içinde Seyit, İranlıyı
selesinden kalkmadan
tıpış tıpış geçti. O zamanlar
böyleydi işte sevgili sporcu
kardeşlerim. Bu yazı inşallah
size bir milat olsun. Çıtayı
yükseltmek sizin elinizdedir.

İşte organizasyon!
1972’den bu yana TUR takip
ederim. Çok aksaklıklar
yaşadım. Hem de çok
büyük. Bu yılki organizasyon
için kaç puan vereceksin
derseniz, rakam veremem.
Ama yüzde yüzün üzerinde
harika bir organizasyonla karşı
karşıyayız.
Yarışa gelince. Adına
sporcu diyemeyeceğim,
özel bir insan izliyorum: Sam
Bennett. Henüz esas formuna
kavuşamadığını söylediği
TUR’da uçuyor. Yüksek hızlı
tren ile yarışır bir halde.

F

our days before the
start of TOUR, we
are preparing for
the President of the
Federation Erol Küçükbakırcı
to be on TRT. There will be an
athlete with the president. I said
"No matter which athlete will be"
to President. The answer is very
clear: "Now if I go and take out
one of the riders from the camp,
and then if there will be a little
hitch in TOUR, then they'll say,
"The president used his authority
to take out one of the athletes
from the camp. Look what
happened to us."
Why did I write that? The
Federation now offers all kinds
of opportunities to athletes in this
technology age. So everything
is there. Anyone can't say, "We
couldn't race because this was
lacking." Then there is no excuse
to make up. White Jersey is not
enough for us. The goal must be
to chase Green, Turquoise and
Red Jerseys.
I'm finishing with an example
without further ado. Many years
ago, Ergun Hiçyılmaz was the
President of the Federation,
while I was also on the Board
of Directors. The UCI Race
Commissioner was an Iranian
Armenian. His name was Simon
Petrosyan. As soon as the Kaz
Mountains climbed, the Iranian
cyclist took the lead. He was
racing with commissioner behind
him. At that time, there was no
such a tight race position. He
began to give verbal support to
the athlete. While he was saying
to him "My dear. Pedal for your
Shah. Pedal for Allah. Pedal
for your country.", Seyit Kırmızı
appeared. Within 10 minutes,
Seyit passed the Iranian willynilly. Dear athletes, it was like that
back then. I hope this article may
be milestone to you. It's up to you
to set the bar high.
Here is the organization!
I have been following TOUR
since 1972. I've had many
troubles. Very big troubles. If you
ask how many points you will
give this year's organization, I
can't give a figure. But we have
a great organization beyond
perfect.
As for the race. I'm watching
a special person, Sam Bennett.
He is like riding a plane in TOUR
which he says that he hasn't
reach his top form yet. He could
even compete with a high-speed
train.

Ödüller sahiplerini
buldu
Awards were given to the
owners

ETAP ÖDÜLLERİ

STAGE AWARDS

ll Çanakkale-Edremit

ll The winner of the
Çanakkale-Edremit stage,
Fabio Jakobsen received
his award from the Deputy
Governor of Balıkesir,
Mustafa Çek and the second
Sam Bennett received his
award from President of the
Federation, Erol Küçükbakırcı
and the third Mark Cavendish
received his award from the
Qaimaqam of Edremit, Ali
Sırmalı.

etabının birincisi Fabio
Jakobsen’e ödülünü
Balıkesir Vali Yardımcısı
Mustafa Çek, ikinci gelen
Sam Bennett’e ödülünü
Federasyon Başkanı Erol
Küçükbakırcı, üçüncü
gelen Mark Cavendish’e
ise ödülünü Edremit
Kaymakamı Ali Sırmalı
verdi.

MAYOLAR
ll Spor-Toto’nun
sponsorluğundaki Turkuaz
Mayo'yu giyen Bennett’e
ödülünü Gençlik Ve
Spor İl Müdürü Lokman
Arıcıoğlu, aynı zamanda
Salcano sponsorluğundaki
Yeşil Mayo'nun da sahibi
olan Bennett’e ödülünü
Salcano Yönetim Kurulu
Üyesi Yusuf Akgül, Turkish
Airlines sponsorluğundaki
Kırmızı Mayo’nun sahibi
Thimo Willems’e ödülünü
Edremit Belediye Başkan
Vekili Hasan Teker, Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın
sponsorluğundaki Beyaz
Mayonun sahibi Feritcan
Şamlı’ya ödülünü İl Kültür
Turizm Müdürü Mustafa
Çaltı, Federasyon Yönetim
Kurulu Üyesi Hakan Kıpık,
1968 Meksika Olimpiyatları
maraton dördüncüsü İsmail
Akçay birlikte takdim etti.

JERSEYS
ll Turquoise Jersey
sponsored by Spor-Toto was
presented by the Provincial
Director of Youth and Sports,
Lokman Arıcıoğlu to Sam
Bennett, the Salcanosponsored Green Jersey was
presented by Salcano Board
Member, Yusuf Akgül to Sam
Bennett, the Turkish Airlinessponsered Red Jersey
was presented by Deputy
Mayor of Edremit, Hasan
Teker to Thimo Willems,
White Jersey sponsored
by Ministry of Culture and
Tourism was presented
by Provincial Director of
Culture and Tourism, Mustafa
Çaltı, Member of Board of
Federation, Hakan Kıpık and
fourth of the marathon race
in 1968 Mexico City Olympic
Games, İsmail Akçay
together to Feritcan Şamlı.
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993.4 km
TUR 2019
Toplam Mesafe / Total Length

Etap Jakobsen’in The Stage is Jakobsen’s,
Turkuaz Bennett’ın The Turquiose is Bennett’s
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda
üçüncü etabı Deceuninck – Quick Step’ten Fabio
Jakobsen kazandı. Sam Bennett Turkuaz Mayo’yu,
Feritcan Şamlı da Beyaz Mayo’yu korudu.

Fabio Jakobsen of Deceuninck - Quick Step won
the third stage of the 55th Presidential Cycling Tour
of Turkey. Sam Bennett kept the Turquoise Jersey
and Feritcan Şamlı kept the White Jersey.
Selle Italia) and Lindsay de
Vylder (Sport Vlaanderen Balois ) managed to be in the
breakaway.

122,6 kilometrelik
mesafesiyle bu yılki
TUR’un en kısa etabı
olan üçüncü etap, saat
11.30’da Çanakkale
Valiliği önünden
başladı ve Edremit’te
Novada AVM’nin
önünde sona erdi.

Feritcan got what he
wanted
The breakaway rose the time
lag over 3 minutes in a short
time. At the 20th kilometer's
Beauties of Turkey sprint
prime, Ahmet Örken ranked
first, Feritcan Şamlı came
second and Lindsay de
Vylder came third. Thanks to
the points he collected from
here, Feritcan guaranteed
to keep the White Jersey at
the end of the stage. After this
gate, Ahmet got back to the
peloton.

ll Etabın hemen başında

6 kişilik bir kaçış grubu
oluştu. Türkiye Bisiklet Milli
Takımı’ndan Feritcan Şamlı
ve Ahmet Örken’in dışında,
Victor Langellotti (BurgosBH), Urko Berrade (Euskadi
Basque Country – Murias),
Umberto Marengo (Neri
Sottoli – Selle Italia) ve
Beyaz Mayo için Feritcan
ile çekişen Lindsay de
Vylder (Sport Vlaanderen –
Baloise) de kaçış grubuna
dahil olmayı başardı.
Feritcan istediğini aldı
Kaçış grubu farkı kısa
sürede 3 dakikanın üzerine
çıkardı. 20. kilometrede
geçilen Türkiye Güzellikleri
sprint priminde Ahmet
Örken birinci, Feritcan Şamlı
ikinci, Lindsay de Vylder
de üçüncü oldu. Buradan
topladığı puanlar sayesinde
Feritcan, etap sonunda
Beyaz Mayo’yu korumayı
garantiledi. Ahmet de bu
kapının ardından pelotona
döndü.
Sprint primi De Vylder’in
43. kilometredeki sprint
kapısında ise ilk sırayı De
Vylder, ikinci sırayı Marengo,
üçüncü sırayı da Langellotti
aldı. Bu noktadan sonra,
Lotto-Soudal önderliğindeki
peloton tempoyu artırmaya
başladı ve 55. kilometre
geçilirken aradaki fark 2
dakikanın altına indi.
Tırmanış primi Marengo’ya
gitti
Etaptaki tek tırmanış primi
74. kilometrede dağıtıldı.
Kapıyı Marengo ilk, De
Vylder iki, Langellotti
de üçüncü sırada geçti.
Böylece kaçış grubunda
yer almayan Thimo Willems
(Sport Vlaanderen –
Baloise) Kırmızı Mayo’yu
korumayı garantiledi.
Bu noktadan sonra
Küçükkuyu’ya kadarki
dik inişte bisikletçiler
oldukça yüksek hızlara

ulaştı. Langellotti ise kaçış
grubundan ayrılarak
pelotonu beklemeye
başladı.
Jakobsen bu kez kazandı
Son 20 kilometre içinde
farkı 1 dakikanın altına
indiren peloton, kaçış
grubunu bitime 10 kilometre
kala yuttu ve sprint finişi için
hazırlıklar başladı. TUR’da
ilk etabı kıl payı ikinci
bitiren Fabio Jakobsen,
o gün kendisini geçmeyi
başaran Sam Bennett’ı
bu kez ardında bıraktı ve
Türkiye’deki ilk etap zaferini
kutladı. Mark Cavendish
ise sakin geçen iki etabın
ardından Edremit’te etabı
üçüncü bitirmeyi başardı.

The third stage, which
is the shortest stage
of this year's TOUR
with a distance of
122.6 kilometers,
started at 11.30 in front
of Governorship of
Çanakkale and ended
in front of Novada
Shopping Center in
Edremit.

Fabio Jakobsen,
Türkiye’deki ilk etap zaferini kutladı.
Fabio Jakobsen,
celebrated his first stage victory in Turkey.

ll At the beginning of the
stage, the breakaway of 6
was established. Along with
Feritcan Şamlı and Ahmet
Örken from the National
Turkish Cycling Team, Victor
Langellotti (Burgos-BH), Urko
Berrade (Euskadi Basque
Country - Murias), Umberto
Marengo (Neri Sottoli -

Mayoların Sahipleri The Owners of the Jerseys

Turkuaz Mayo
Turquoise Jersey
Sam Bennett
BORA - Hansgrohe

Kırmızı Mayo
Red Jersey
Thimo Willems

SVB - Sport Vlaanderen

Yeşil Mayo
Green Jersey
Sam Bennett

BORA - Hansgrohe

Beyaz Mayo
White Jersey
Feritcan Şamlı

National Turkish Team

De Vylder won the sprint
prime
At the 43th kilometer's sprint
gate, De Vylder ranked first
and while Marengo took
second place and Langellotti
took third place. After this
point, the peloton led by LottoSoudal started to speed up its
tempo and the time lag was
below 2 minutes when the
55 th kilometer's passed.
Climbing prime is
Marengo's
The only climbing prime of
the stage was given at 74 th
kilometer. Marengo passed
it first, De Vylder second,
and Langellotti third. Thimo
Willems (Sport Vlaanderen
- Baloise), who was not in
the breakaway, guaranteed
to keep the Red Jersey.
Onwards this point, riders
reached very high speeds
through steep downhill
ending in Küçükkuyu.
Langellotti left the breakaway
and waited for the peloton.
Jakobsen won this time
The peloton, which declined
the time lag less than 1 minute
in the last 20 kilometers,
caught the breakaway
10 km left to the finish and
preparations for the sprint
finish began. Fabio Jakobsen,
who finished second his
first stage at TOUR, left
Sam Bennett behind this
time and celebrated his first
stage victory in Turkey. Mark
Cavendish, on the other
hand, succeeded in finishing
third in Edremit after two quiet
stages.

UTRAL START

TRAL BAŞLANGIÇ
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Sonuçlar / Results

En Uzun Etap

The Longest Stage

ll 550 yıllık Zağnos Paşa Külliyesi, tarihi

ll Balıkesir, famous for its 550-year-old

saat kulesi, höşmerim tatlısı ve tiritiyle
meşhur Balıkesir, 1968’de Cumhurbaşkanlığı
himayesindeki ilk Türkiye Bisiklet Turu’nun
rotası üzerindeydi. Güzel ilimiz, bu yıl bir kez
daha büyük heyecana ortak oluyor.
Atatürk Parkı’ndan başlayacak ve tarihi
kentimiz Bursa’ya uzanacak etap, nötral
kesimle birlikte 200 kilometreye yaklaşan
194.3 km’lik yarış güzergahı ile bu seneki
turun en uzun etabını oluşturuyor. Start
sonrası kuzeye, Susurluk istikametine
gidilecek. Sonrasında Gelibolu, Truva ve
Kaz Dağları’nın ardından turun ziyaret
ettiği dördüncü milli park olan Manyas
Kuş Cenneti’nden geçilecek. Bu noktada,
Türkiye Güzellileri primi var. Tektonik
özelliğe sahip Uluabat -eski adıyla ApolyontGölü yakınındaki sprint primi sonrası TrilyeMudanya kavşağına varılıyor.
Uzun fakat zorlayıcı sayılmayacak bir
profile sahip yine oldukça düz bir parkura
sahip etapta bisikletçiler, çevre yolu (O-5)
üzerinden Bursa şehir merkezine doğru
yol alacak. İstanbul Caddesi, Fevzi Çakmak
Caddesi, Çekirge ve Altıparmak Atatürk
Caddesi’ni takip edecek yarış, Bursa Valiliği
önünde son bulacak.

Zagan Pasha Mosque, historical watch
tower, höşmerim dessert and tirit meal,
was included in the first ever Tour of Turkey
organized in 1968 under the auspices of
Presidency. This beautiful city will once again
witness such great excitement this year.
Starting at Atatürk Park, the stage will
reach our historical city Bursa and become
the longest stage in this year's tour with a
total of 194.3 km course, closing up to 200 km
with neutral section. After the start is given,
riders will pedal towards Susurluk. Then,
following Gallipoli, Troy and Mount Ida, they
will pass through the fourth national park
visited during the tour, Manyas Bird Paradise
National Park. At this point is a Beauties of
Turkey prime. Following the sprint prime near
Lake Ulubat, formerly called Lake Apolyont,
riders will reach Trilye- Mudanya intersection.
In this stage consisting of a highly level
track with a long profile that could be
considered easy, the riders will head towards
Bursa city center through freeway (O-5).
The race starting from Istanbul Street will
pass through Fevzi Çakmak Street, Çekirge,
Altıparmak and Atatürk Street, and will end in
front of Bursa Governor's Office.

Yıldırım

BURSA

Tur Haritası
Tour Map
İSTANBUL
TEKİRDAĞ

Kartepe
Eceabat

Genel Klasman / General Classification
Sıra /
Pos.

Num.
/ Num.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

12
13
104
55
73
52
82
156
146
5
116
162
93
15
105
51
32
14
143
46
112
83
155
57
115
2
67
81
125
25
3
1

BENNETT Sam

Takım /
Team
BOh

GROSSSChARTNER Felix

BOh

AUT

11h04'28"

RESTREPO VALENCIA Jhonatan

MZN

COL

11h04'30"

POLANC Jan

UAD

SLO

11h04'34"

SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo

CJR

ESP

11h04'34"

CONTI Valerio

UAD

ITA

11h04'34"

FINETTO Mauro

DMP

ITA

11h04'34"

PINTO Edgar

W52

POR

11h04'37"

NOPPE Christophe

SVB

BEL

11h04'38"

KUDUS Merhaw

AST

ERI

11h04'38"

SChONBERGER Sebastian

NSK

AUT

11h04'38"

BALKAN Onur

TUR

TUR

11h04'38"

BARThE Cyril

ESP

FRA

11h04'38"

PÖSTLBERGER Lukas

BOh

AUT

11h04'38"

OChOA CAMARGO Diego Antonio MZN

COL

11h04'38"

CONSONNI Simone

UAD

ITA

11h04'43"

EVENEPOEL Remco

DQS

BEL

11h04'43"

PFINGSTEN Christoph

BOh

GER

11h04'43"

DE VYLDER Lindsay

SVB

BEL

11h04'46"

O'CONNOR Ben

TDD

AUS

11h04'47"

FORTUNATO Lorenzo

NSK

ITA

11h04'47"

GROŠU Eduard-Michael

DMP

ROU

11h04'48"

MESTRE Ricardo

W52

POR

11h04'48"

RIABUShENKO Aleksandr

UAD

BLR

11h04'48"

MARENGO Umberto

NSK

ITA

11h04'48"

GIDICh Yevgeniy

AST

KAZ

11h04'50"

SUREDA MOREY Jaume

BUR

ESP

11h04'50"

FERNANDEZ CRUZ Delio

DMP

ESP

11h04'50"

NAKANE hideto

NIP

JPN

11h04'50"

VANhOUCKE harm

LTS

BEL

11h04'50"

NATAROV Yuriy

AST

KAZ

11h04'50"

FOMINYKh Daniil

AST

KAZ

11h04'50"

33

53

MUÑOZ LANChEROS Cristian
Camilo

UAD

COL

11h04'50"

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

117
31
106
131
153
123
152
136
145
41
121
166
37
21
6
94
91

VAN EMPEL Etienne

NSK

NED

11h04'50"

CAPECChI Eros

DQS

ITA

11h04'50"

SIERRA SANChEZ Yecid Arturo

MZN

COL

11h04'50"

BRITTON Robert

RUC

CAN

11h04'50"

REIS Rafae

W52

POR

11h04'50"

ITO Masakazu

NIP

JPN

11h04'50"

ALARCON GARCIA Rau

W52

ESP

11h04'50"

MURPhY Kyle

RUC

USA

11h04'50"

VAN POUCKE Aaron

SVB

BEL

11h04'59"

GIBBONS Ryan

TDD

RSA

11h04'59"

LOBATO DEL VALLE Juan Jose

NIP

ESP

11h04'59"

SAYAR Mustafa

TUR

TUR

11h04'59"

RIChEZE Maximiliano Ariel

DQS

ARG

11h05'02"

EWAN Caleb

LTS

AUS

11h05'04"

BIZhIGITOV Zhandos

AST

KAZ

11h05'06"

IRIZAR LASKURAIN Julen

ESP

ESP

11h05'08"

SANZ UNZUE Enrique

ESP

ESP

11h05'15"

BURSA

Ülke /
Nat.
IRL

Zaman /
Time
11 h04'08"

Puan Klasmanı / Points Classification
Sıra /
Pos.

ÇANAKKALE

Sürücü / Rider

1
2
3

Num.
/ Num.

12
34
21

Ülke /
Sürücü / Rider
Nat.
BENNETT SAM
IRL
NED JAKOBSEN FABIO
AUS EWAN CALEB

Takım /
Team
BOH
DQT
LTS

Puan /
Points

44
29
25

Tırmanış Klasmanı / Mountains Classification
Sıra /
Pos.

BALIKESİR

1
2
3

Num.
/ Num.

147
143
86

Ülke /
Sürücü / Rider
Nat.
BEL WILLIEMS THIMO
BEL DE VYLDER LINDSAY
FRA DE ROSSI LUCAS

Takım /
Team
SVB
UAD
DMP

Puan /
Points

Takım /
Team
TUR
SVB
TUR
BOH

Puan /
Points

8
5
5

Edremit
Türkiye Güzellikleri / Beauties of Turkey
Sıra /
Pos.

Num.
/ Num.

1
2
3
4.

163
143
161
16

Sıra /
Pos.

1
2
3

Ülke /
Nat.
TUR
BEL
TUR
GER

Sürücü / Rider
FERİTCAN ŞAMLI
DE VYLDER LINDSAY
AHMET ÖRKEN
SCHWARZMANN MICHAEL

Takım / Team
BORA - HANSGROHE
UAE TEAM EMIRATES
MANZANA POSTOBON TEAM

9
7
5
5

Süre / Time
33h13'46''
33h13'51''
33h14'02''
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17.9 km
Tırmanış Primi / Climbing
Prime

RAKAMLARLA TUR 2019
TOUR 2019 WITH FIGURES

Organizasyon kalitesiyle büyük beğeni toplayan TUR’un arkasında büyük bir emek var.
Organizasyonun büyüklüğünü sayılar çok iyi anlatıyor.
There is a great effort behind TUR, which has received great acclaim for its organization
quality. Figures tell the size of the organization very good.

118

17

6

Toplam 17 takım katılıyor.
17 teams participates in total.

Bunlardan 6’sı World Tour takımı.
6 of them are World Tour teams.

170
Ulaşım toplam 170 otomobil ve
minibüsle sağlanıyor.
170 cars and minibusses for
transportation.

118 bisikletçi start aldı.
118 cyclists took part.

37
Kullanılan TIR ve
kamyonetlerin sayısı 37.
37 trucks and panelvans
used in total.

52
52 motosikletli güvenlik
görev yapıyor.
52 motorbike steward
assigned.

525
TUR’da 525 teknik personel görev alıyor.
525 technical personnel assigned in TOUR.

3.000
Organizasyon süresince her gün 400
polis ve jandarmanın yanı sıra 100 de özel
güvenlik görevlisi ter döküyor.
400 of policeman and genderma besides
100 security personnel on duty during the
organization.

5.000

Organizasyon süresince yaklaşık
5.000 geceleme sağlanıyor.
5.ooo overnight stays in total
during the organization.

25
25 paramedik personel,
1 doktor ve 3 pratisyen
doktor her an hazır
bulunuyor.
25 paramedics, 1 doctor and 3
practitioners are on standby.

Türkiye’de Yarışmak Çok Güzel It’s very nice to race in Turkey
ll Fabio Jakobsen

üçüncü etapta elde ettiği
birinciliği değerlendirdi.
“Türkiye’yi çok sevdim.
Burada yarışmak çok
güzel. Bugün son
çizgiye yaklaşırken
seyircilerden birinin
elindeki Türk bayrağı
bisikletime takıldı ve
finişi bayrakla geçmiş
oldum. Finişten sonra
bayrağı düşürdüğüm için
özür dilerim.”
“Bugün son
kilometrelere girilirken

takımımla iyi pozisyon
aldık. Max Richeze beni
son 50 metreye çok
iyi taşıdı. Türkiye Turu
sprinterler için çok ideal.
Bu sezon burada etap
kazanmak benim en
önemli hedeflerimden
biriydi. Bu hedefimi
gerçekleştirdiğim
için çok mutluyum.
Önümüzde üç etap
daha var. Takım olarak
mümkün olduğunca
fazla etap kazanmaya
çalışacağız.”

ll Fabio Jakobsen
evaluates his victory
obtained at the third
stage.
“I loved Turkey very
much. İt’s very nice to
race here. Today, as I
approached the last
line, the Turkish flag
in the hands of one
of the spectators got
on my bicycle and I
passed the flag with
the finish. I'm sorry
to drop the flag after
finishing

Today we got a good
position with my team
when entering the last
kilometers. Max Richeze
carried me very well
to the last 50 meters.
Turkey Tour is optimum
for sprinters. Winning the
stage here this season
was one of my most
important goals. I am
very happy to realise this
goal. There are three
more stages ahead.
We will try to win more
stages as a team
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69.5 km
Türkiye Güzellikleri Primi /
Beauties of Turkey Prime

Tecrübe ve Gençlik Bir Arada
Experience and Youth Together
Türkiye Bisiklet Milli Takımı’nın TUR kadrosunda yer alan en yaşlı isim Ahmet Akdilek
ve en genç sporcu Halil İbrahim Doğan sorularımızı yanıtladı.
The eldest rider of the Turkish National Cycling Team taking part in TOUR, Ahmet Akdilek
and the youngest rider Halil İbrahim Doğan answered our questions.
AHMET AKDİLEK:

HALİL İBRAHİM
DOĞAN:

“Organizasyon
anlamında
TUR gerçekten
fevkalade.”

“Ağabeylerim
bana çok
yardımcı
oluyor.”
“My brothers
help me a lot.”

“TOUR is
outstanding
in terms of
organization”

ll İlk TUR tecrübende
ll TUR’a kaçıncı kez

ikinci etapta kaçış grubuna
girmeyi başardın. Nasıl oldu?
Etaptan önce planlamıştık.
Antrenörümüz yokuş primi
almam için benim kaçış
grubuna girmemi istedi. Her
ne kadar sonuna kadar kaçış
grubunda kalamamış olsam
da o gruba girebildiğim için
mutluyum.

katılıyorsun?
Bu sene dokuzuncu kez
katılıyorum. İlk defa 2010
yılında katılmıştım. Ondan
sonra 2013 hariç her sene
TUR’u koştum.
Takımın en tecrübelisi olmak
nasıl bir his? Gençlerle ilişkin
nasıl?
Takım olarak çok iyi bir ilişkimiz
var. Ben de tecrübemle genç
arkadaşlarıma zaman zaman
uyarılarda bulunuyorum.
Örneğin yarış içinde önlere
çok gittiklerini, peloton içinde
çok sık yer değiştirdiklerini yani
kendilerini fazla yorduklarını
gördüğüm zaman onları
uyarıyorum. Ya da peloton
tempo yaptığında nasıl
reaksiyon göstermeleri
konusunda da telsizden onlara
uyarılarda bulunuyorum.
Sen sadece takımın değil
TUR’un en tecrübeli
isimlerinden birisin.
2010’dan bu yana TUR’da
neler değişti?
Biz profesyonel takımların
gelmiş olduğu başka yarışlara
da katıldık. Hırvatistan’da
ve Çin’de yarışlar koştuk.
Organizasyon olarak TUR
gerçekten de fevkalade. Bu
konuda hiçbir eksiğimiz yok,
hatta fazlamız var. Ama ne
yazık ki Avrupa takımlarında
Türkiye’ye karşı garip bir bakış
açısı görüyorum. Biliyorsunuz,
Avrupa’da Velon ya da ASO
gibi kuruluşlar var. Benim bir
sporcu olarak gördüğüm,
bu tip kuruluşlarla iş birliği
yapmadan o takımları buraya
çekmek çok kolay olmuyor.
Yoksa sadece organizasyon
kalitesi olarak baktığımızda
TUR’da beğenmedikleri,
yetersiz gördükleri hiçbir şey
olmadığından eminim.

18 yaşındasın ve TUR’da
pelotonun en gencisin. Bu
nasıl bir his?
Bir yandan çok güzel, çünkü
en genç sporcu sensin.
Ama bir yandan da tecrübe
eksikliği çok etkiliyor. Ben
genç erkekler kategorisinden
büyüklere yeni geçtiğim için
yarış tecrübem az. Mesela
daha tecrübeli olsaydım
ikinci etaptaki yokuş
primini kazanabilirdim diye
düşünüyorum.
Takım arkadaşlarına verdiğin
tavsiyeler gibi, bisiklete
başlamayı düşünenlere
neler söylemek istersin?
Bisiklet gerçekten de
özgürlüktür. Bir kariyer olarak
seçip seçmemeleri onlara
kalmış. Çünkü bu, sabır
isteyen zorlu bir yol. Ama
kariyer olarak seçmeseler bile
bisikleti hayatlarından eksik
etmesinler. Hem spor hem de
ulaşım aracı olarak mutlaka
kullansınlar.
ll How many times have

you participated in TOUR?
This is my ninth year in TOUR.
I've raced in 2010 for the first
time. Then I pedaled in TOUR
every year except 2013.
How does it feel to be the
most experienced rider of
team? How is it going with
the young ones?
We have a perfect
relationship as a team, I also

give some advices to my
young colleagues based
on my experiences. For
example, I warn them when I
see that they go too far in the
race, when they move a lot in
peloton and run theirselves
into the ground. I also warn
them via radio about how to
react when peloton speeds
up the tempo.
You're one of the most
experienced cyclists not only
in the team but also in the
TOUR. What has changed in
TOUR since 2010?
We also competed in other
races where professional
teams participated. We
competed in Croatia
and China. In terms of
organization, TOUR is
marvellous. There is no
shortage in this TOUR,
we even have more. But
unfortunately, I observe
a strange point of view

against Turkey in European
teams. You know, there are
organizations like Velon and
ASO in Europe. According
to me, it is not easy to
bring those teams without
cooperating with such
organizations. When they
consider the organization
in terms of only quality,
I am firmly sure there is
nothing they don't like or find
insufficient.
What do you want to say to
those who are willing to start
cycling, like the advices you
give to your teammates?
Cycling is freedom, really. It's
up to them to choose a career.
Because it's a tough road
that requires a great deal
of patience. But even if they
don't choose a career, they
shouldn't quit cycling. They
should use bikes both as a
means of transportation and
sports.

Peki, Milli Takım’ın en genci
olmak nasıl? Ağabeylerin
sana nasıl davranıyor?
Gerek antrenmanlarda
gerek yarışlarda bildikleri
her şeyi bana öğretmek için
ellerinden geleni yapıyorlar.
Tecrübelerini aktarıyorlar.
Mesela Ahmet Ağabey
kaçışlar denenirken her atağa
gitmemem gerektiğini öğretti.
‘Başarılı olacak atak zaten
kendini belli eder. Pelotonun
önü yavaşladığında yapılan
ataklara katıl’ dedi.
Sen geçen sene hem
dağ bisikletinde hem yol
bisikletinde gençlerde
Türkiye Şampiyonu oldun.
Hangisinden devam etmeyi
düşünüyorsun?
Elimden geldiğince ikisine
de devam etmek istiyorum.
Dağ bisikleti geçmişim
sayesinde yol yarışlarında
genel klasmanlar kazanmak

ve iyi bir tırmanışçı olmak
istiyorum. Yeni antrenörümüz
Kairat Baigudinov da bende bu
potansiyelin olduğunu söylüyor
ve benimle yakından ilgileniyor.
ll In your first TOUR

experience, you managed to
break in stage two. How did
this happen?
We planned this before the
stage. Our coach asked me
to break to get the climbing
prime. Although I could not
stay in breakaway until the
finish, I am happy to be able
to break.
You're 18 years old and the
youngest of the peloton in
TOUR. How does it feel?
It's so sweet on one
hand, because you're the
youngest rider. On the
other hand, the lack of
experience effects in a bad
way. My racing experience
is not too much, because
I fell into the senior male
category recently from
junior male category. I think
if I was more experienced, I
could have won the second
stage's climbing prime.
So how is it to be the
youngest of the National
Team? How do your brothers
behave toward you?
They do their best to teach
me everything they know in
practice and in races. They
convey their experience
to me. For instance, Ahmet
taught me that I should not
attack every time while
a breakaway is being
established. He said to me
that “Successful attack will
already manifest itself. Join
the attacks when the front
part of peloton slows down.”
You’ve became champion
both in road cycling and
mountain cycling in Turkey
last year. Which one do you
intend to continue with?
I want to continue with both
of them as much as I can.
Since I have a mountain
cycling experience, I want
to win general classification
rankings in road races and
become a good climber.
Our new trainer, Kairat
Baigudinov, also says that I
have this potential and helps
me a lot.
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Veteranların
Nostaljisi
TOUR Nostalgia of Veterans
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu
70 ve 80’li yıllarda koşmuş olan birçok yıldız
isim, bu seneki TUR’u heyecanla yerinden takip
ediyor.

Many ace riders who have raced back in 70's
and 80's in Presidential Cycling Tour of Turkey,
are following this year's TOUR with a great
deal of excitement.

ll 55. Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu selefi
Marmara Turu’na selam
gönderen bir rotada
düzenleniyor. Kenan
Yastıman, Gürol Atasoy,
Bekir Kıvanç, Ferhun Öğünç,
Ahmet Mumcu, Turgut Balıkçı,
Haldun Demirtaş, Halim
Aytiş, Nurettin Kipriksiz, Turan
Ergin ve Salih Korkmaz gibi o
yıllarda bu parkuru koşmuş
olan bisikletçilerse Türkiye
Bisiklet Federasyonu’nun
misafirleri olarak bu yılki
TUR’u takip ediyor.
İkinci etabın sonunda bir
araya geldiğimiz Halim Aytiş,
ilk kez milli formayı giydiği 1967
yılında bu rotayı koştuğunu
söyledikten sonra, “O zaman
döktüğümüz terlerin karşılığını
alıyor olmak çok güzel.
Federasyon başkanımıza
daveti için çok teşekkür
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘Yeni TUR daha güzel’
1976-1985 yılları arasında
Türkiye Turu’nda pedal
çeviren Nurettin Kipriksiz
ise turun o zaman 2.2
kategorisinde olduğunu
hatırlatarak, “Şimdi en üst
seviyede olduğu için daha
kaliteli ve düzenli geçiyor.
Hem bisiklet hem de
malzemeler anlamında bayağı
bir yenilik var. Yeni TUR daha
güzel. Tabii o zamanlar amatör
sporlara ilgi de daha fazlaydı.
Bir de televizyon tek kanallı
olduğu için TRT’de TUR’dan
bahsedildiğinde herkesin
bundan haberi olurdu." Eski
şampiyonlardan Turan Ergin’in
dileği bu organizasyonda Türk
Milli Takımı’nın başarılı sonuçlar
alarak ülkemizde bisiklete
duyulan ilginin artmasına
vesile olması.
Ülkemize 1973’te Balkan
şampiyonluğunu getiren
Ahmet Hidayet Akyürek
ise Milli Takımımızın
TUR’da Olimpiyat için puan
topladığını hatırlattıktan
sonra şöyle devam etti:
“Biz bu organizasyonda
geçmişte çok güzel bir
şeyler yaptığımızı düşünerek
keyif alıyoruz. Bu spor ömür
boyu yapılabilecek bir spor.
Hayatını renklendirmek
isteyen herkesi bisiklet
binmeye davet ediyoruz.”
1985, 86 ve 87’de üç kez

ll The 55 th Presidential

üst üste bireyselde, 19851993 arasındaysa sekiz kez
üst üste takımıyla Türkiye
Şampiyonluğu tadan ve TUR
tarihinde sprint klasmanını
birinci bitirmeyi başaran tek
Türk unvanının sahibi Salih
Korkmaz da heyecanını
gizleyemiyor. 1986’da TUR’u
genel klasman ikincisi olarak
tamamlayan Korkmaz, “Daha
iyisini de yapmak isterdik
tabii. Şimdiki gençler daha
iyi şartlarda yarışıyor. İnşallah
Milli Takım’daki arkadaşlarımız
bizden bile daha başarılı olup
Türk halkını mutlu ederler.”
diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Milli
Takımı 1977 yılında
Tour de l'avenir'de.
Sağ baştaki Türkiye
Bisiklet Federasyonu
Başkanı Erol
Küçükbakırcı.
National Turkish
Cycling Team in Tour
de l'avenir, 1977.
Erol Küçükbakırcı,
President of the
Turkish Cycling
Federation (on the far
right).

Cycling Tour of Turkey is
organized on a route that
commemorates its first
edition, Tour of Marmara.
The cyclists, who had
raced this course in
those years such as
Kenan Yastıman, Gürol
Atasoy, Bekir Kıvanç,
Ferhun Öğünç, Ahmet
Mumcu, Turgut Balıkçı,
Haldun Demirtaş, Halim
Aytiş, Nurettin Kipriksiz,
Turan Ergin and Salih
Korkmaz, followed this
year's TOUR as guests
of Turkish Cycling
Federation.
Stating that he has
raced this route in 1967,
when he wore the
national jersey for the
first time, Halim Aytiş,
who we came together
at the end of the second
stage, said "It's good to
be remebered in return
for the sweats we poured
back then. We thank the
Federation President for
his invitation."
New TOUR is way better
Reminding that TOUR
was in the 2.2 category
at that time, Nurettin

Kipriksiz who pedaled on
the tour between 19761985, stated that "Now it
is at the highest level so,
it is of a higher quality,
neat and tidy. There is
a lot of innovation in
terms of both cycling and
equipment. New TOUR
is way better. Of course,
there was more interest
in amateur sports. Since
there was a singlechannel in TV, everyone
would know about it
when it was mentioned
on TRT." Turan Ergin, one
of the former champions,
wishes the National
Team to achieve
successful results in
this organization and
contribute to increase
the interest in cycling in
our country.
Reminding that
our National Team
collects points for the
Olympics in TOUR,
Ahmet Hidayet Akyürek,
who won Balkan Road
Championship in 1973,
spoke as follows: "We
enjoy thinking that we
have done something
very nice within this
organization in the past.
This sport is a sport that
can be done for life. We
invite everyone, who
wants to color their life,
for cycling."
Salih Korkmaz, who
won three times in a row
on individuals in 1985,
86 and 87; won eight
times in a row the Turkey
Championship with his
team between the years
1985-1993, and owner of
the title "The Only Turkish
Champion of the Sprint
Classification in TOUR
history". Taking place as
the second in TOUR's
General Classification
in 1986, Korkmaz said
"Of course we could
do better. Nowadays,
youngers are competing
in better conditions. I
hope our friends in the
National Team will be
even more successful
than us and make the
Turkish people happy."

