rklı
ten
arış
reli
etti.

Mayolar
El Değiştirmedi
The Jerseys Didn't
Change Hands

Pelotondan TUR’a Tam Not
Full marks from peloton for TOUR
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BURSA’DA ZAFER EWAN’IN
EWAN WON IN BURSA

TUR 2019’un Balıkesir – Bursa arasında koşulan dördüncü etabını Lotto Soudal’dan
Caleb Ewan kazandı. Etabı üçüncü bitiren Sam Bennett ise Turkuaz Mayo’yu korudu.
Caleb Ewan from Lotto Soudal won the fourth stage of TOUR 2019, Balıkesir - Bursa.
Sam Bennett, who finished the stage third, kept the Turquoise Jersey.
194,3 kilometrelik
mesafesiyle 55.
Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet
Turu’nun en uzun etabı
olan dördüncü etapta
zafer Caleb Ewan’ın
oldu.
ll Lotto Soudal takımının
24 yaşındaki Avustralyalı
sprinteri böylece Türkiye’de
ilk kez etap kazandı. Etapta
ikincilik Nippo Vini Fantini
Faizane’den Juan Jose
Lobato’ya gitti. Üçüncü sırayı
alan Sam Bennett ise genel
klasman liderine verilen
Turkuaz Mayo’yu korudu.
Güne Beyaz Mayo’yu
koruma hedefiyle başlayan
Feritcan Şamlı ise kaçış
grubuna girmeyi başardı.
Türkiye Güzellikleri sprint
kapısını ilk sırada geçen
Feritcan böylece beşinci
etaba da Beyaz Mayo
ile başlama hakkı elde
etti. Kırmızı Mayo Thimo
Willems’te, Yeşil Mayo da
Sam Bennett’ta kaldı.
TUR 2019’un beşinci etabı
bugün Bursa ile Kartepe
arasında koşulacak ve etap
büyük ihtimalle bu senenin
şampiyonunu da belirleyecek.

The fourth and the longest
stage of the 55th Presidential
Cycling Tour (194.3 kilometers),
was won by Caleb Ewan.
ll The 24-year-old

FOTOĞRAF PHOTO

Australian sprinter of Lotto
Soudal won a stage in Turkey
for the first time. Juan Jose
Lobato of Nippo Vini Fantini
Faizane came second. Sam
Bennett managed to be third
and thus kept the Turquoise
Jersey which is given to the
general classification leader.
Feritcan Şamlı, who started
the day with the aim of
keeping the White Jersey,
managed to be in breakaway.
Feritcan, passed the Beauties
of Turkey sprint gate first and
thus entitled to start 5th stage
with the White Jersey on him.
Thimo Willems kept the Red
Jersey as Sam Bennett kept
the Green Jersey.
The fifth stage of TOUR
2019 will be raced between
Bursa and Kartepe today
and the stage will probably
determine the champion of
this year.

Yücel Çakıroğlu

Marmara, TUR’u özlemiş
Marmara missed TOUR
ll Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı ve Yarış

Direktörü Berat Alphan, TUR öncesindeki uzun süreli
çalışmalarının meyvesini topladıklarını ifade ett
ll Turkish Cycling Federation Vice President and
Race Director, Berat Alphan, said that they reap
the fruit of the long-term preparation works before
TOUR.
Sayfa/Page 02

Milli Takım’ın Bel Kemikleri
The Backbones of National Team
ll Türkiye Bisiklet Milli Takımı’nın iki tecrübeli ismi
Mustafa Sayar ve Muhammed Atalay sorularımızı
yanıtladı.
ll Two experienced riders of the National Turkish
Team, Mustafa Sayar and Muhammed Atalay answered
our questions.
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5. Etap / 5 th Stage
Bursa - Kartepe

164.1 km

Marmara, TUR’u özlemiş
Marmara missed TOUR
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun farklı
bölgeleri ziyaret etmeyi sürdüreceğini belirten
Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı ve Yarış
Direktörü Berat Alphan, TUR öncesindeki uzun süreli
çalışmalarının meyvesini topladıklarını ifade etti.

The Presidential Cycling Tour of Turkey will
continue to visit different regions, Turkish Cycling
Federation Vice President and Race Director, Berat
Alphan, said that they reap the fruit of the longterm preparation works before TOUR.

Mehmet Ali Yaman

ll Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu
World Tour takvimindeki
üçüncü yılını geçiriyor. Sizin
açınızdan yarış nasıl devam
ediyor?
Çalışmalarımıza geçen yılki
TUR’un hemen sonrasında
başladık. Öncelikle rotayı
belirledik. Konaklama, start
finiş noktaları, transfer gibi
birçok alanda yoğunlaştık.
Dört etap sonunda
planlarımızın büyük bir
kısmının tuttuğunu gördük.
Bu bizi çok mutlu etti. Ayrıca
Marmara Bölgesi halkı TUR’u
özlemiş, herkes bize neden
daha önce gelmediğimizi
soruyor. Bu da bisiklet
kültürünü doğru bir şekilde
aşıladığımızın göstergesi.
Takımlardan aldığımız
geri dönüşlerden çok
memnunuz.
ll UCI Komiserleri de
yarışı takip ediyor. Onların
yorumları nasıl?
Bu yıl da yarış komiserleri bu
organizasyonun World Tour’a
ait olduğunu ve her türlü
ihtiyacın olması gerektiği
gibi karşılandığını belirtti. Bu
sene burada olan komiser
geçen yıl da Türkiye’de idi
ve yaptığımız görüşmede
çok olumlu gelişmelerle
karşılaştığını dile getirdi.
ll World Tour
kategorisinde devam
edecek miyiz?
Biz bir World Tour yarışı
olarak yapılması gerekenleri
fazlası ile hayata geçiriyoruz.
Bu sene 21 takımla yarışın
başlayacağını düşünürken
bir anda 17 takıma düştük.
Doğru bildiğimizi, elimizden
gelenin en iyisini yapmaya
devam edeceğiz. Seneye
kurallar değişecek ve UCI
yeniden belli sayıda takımın
katılımını garanti edecek,
biz de üzerine koymak için
çalışacağız.
ll TUR önümüzdeki
yıllarda da farklı bölgeleri
ziyaret etmeyi sürdürecek
mi?
Bu değişikliklerin çok faydalı
olduğunu düşünüyoruz.

organization belonged to the
World Tour and every need
was met as it should. The
commissioner who was here
last year is Turkey again and
expressed in our meeting
that he saw quite positive
developments.
ll Will we continue in the
World Tour category?
As a World Tour, we are
doing more than what
should be done. This year,
21 teams would start the
race, but we fell to 17 teams
suddenly. We will continue
to do our best, have the
courage of our convictions.
Next year, the rules will
change and UCI will
guarantee the participation
of a certain number of
teams, we will also try to
increase it.

Elbette hava koşullarını da
göz önünde bulunduruyoruz.
Örneğin Karadeniz Bölgesi
de planlarımız arasında.
Antalya, Alanya gibi
bölgeler yıllarca TUR’a çok
güzel ev sahipliği yaptı. Bu
bölgelerde çok sayıda takım
kış döneminde antrenman
yapıyor. Elbette Akdeniz’e,
Ege’ye geri döneceğiz ama
bu TUR’a hiç ev sahipliği
yapmamış yerler de var.
ll Sakarya, 2020’de Dağ
Bisikleti Maraton Dünya

ll Will TOUR continue
to visit different regions in
upcoming years?
We think these kind of
changes are very useful.
Of course we also consider
weather conditions. For
example, the Black Sea region
is among our plans. The
regions such as Antalya and
Alanya have been very nice
hosts for many years. In these
regions, many teams train in
winter. Of course we will go
back to the Mediterranean,
to the Aegean, but there are
places that have never hosted
TOUR.

Şampiyonasına ev
sahipliği yapacak. O yarış
için neler söylersiniz?
Sakarya Türk sporuna
yeni bir kan oldu. Ayçiçeği
Bisiklet Vadisi çok hızlı
bir şekilde tamamlandı,
son etabımızın startını
da orada vereceğiz.
Önemli olan bu yapılan
tesisleri yaşatabilmek.
Orada gençlerimiz bisiklet
sporuna teşvik ediliyor.
Türk bisikleti bu gibi
yatırımlarla ve destekçilerle
ilerleyecektir.
ll The Presidential
Cycling Tour of Turkey
spends its third year in the
World Tour calendar. What
do you think of the race?
We have started to work
immediately after last year's
TOUR. First we've set the
route. Then we have focused
on many areas such as
accommodation, start and
finish ponits, transfers. At
the end of four stages, we
saw that most of our plans
were kept. This made us very

happy. In addition, people of
the Marmara Region missed
TOUR, everyone is asking us
why we haven't came before.
This is an indication that we
have correctly instilled the
cycling culture. We are very
pleased with the feedback
we received from teams.
ll UCI Commissioners
are following the race as
well. What do they think of?
This year, the race
commissioners said that this

ll Sakarya will be
hosting the Mountain
Bike Marathon World
Championship in 2020.
What can you say about
that race?
Sakarya became a new
blood for Turkish sports.
Ayçiçeği Bicycle Valley is
completed very quickly,
we will start our last stage
from there. First and
foremost, keeping these
facilities alive is highly
important. There, young
people are encouraged for
cycling. Turkish Cycling will
grow through such thess
investments and supporters.
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993.4 km
TUR 2019
Toplam Mesafe / Total Length

Mayolar El Değiştirmedi
The Jerseys Didn’t Change Hands

TUR 2019’da dördüncü etabı Caleb Ewan
kazanırken, Turkuaz ve Yeşil mayolar Sam
Bennett’ta, Kırmızı Mayo Thimo Willems’te, Beyaz
Mayo da Feritcan Şamlı’da kaldı.

Caleb Ewan won the fourth stage of TOUR 2019,
Sam Bennett kept the Turquoise and Green
Jerseys, Thimo Willems kept the Red Jersey and
Feritcan Şamlı kept the White Jersey.
White Jersey at the end
of the stage. After Willems
and Feritcan passed the
first two gates, they left the
breakaway and returned to
the peloton.

55. Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet
Turu’nda, Vestel’in
sponsorluğunda
koşulan 194,3
kilometrelik 4. etap
Balıkesir’den başladı.

Moreira won the sprint
prime
For the first 100
kilometers, wind blew
contrary so the average
speed was low. But
after this point, the wind
changed direction and
the average speed
increased. Thus, the lag
between breakaway of
3 and peloton gradually
decreased. Sprint gate
placed at the 123rd
kilometer passed by
Moreira first, Barrenetxea
second and De Rossi
third.

ll Startın hemen ardından

Feritcan Şamlı (Milli Takım),
Mauricio Moreira (Caja
Rural - Seguros RGA),
Lucas De Rossi (Delko
Marseille Provence), Ander
Barrenetxea (Euskadi
Basque Country - Murias)
ve Thimo Willems (Sport
Vlaanderen - Baloise)
kaçmaya başladı ve 15 km
içinde pelotonla farkı 8
dakikanın üzerine çıkardı.
Willems Kırmızı’yı korudu
Kırmızı Mayo’nun sahibi
Willems, 18. kilometrede
geçilen tırmanış kapısını
ilk sırada gördü ve gün
sonunda mayosunu
korumayı garantiledi.
Bu kapıda ikincilik
Moreira’ya, üçüncülükse
Barrenetxea’ya gitti.
Feritcan da istediğini aldı
Etabın 70. kilometresindeki
Türkiye Güzellikleri sprint
kapısında birincilik Feritcan
Şamlı’nın, ikincilik De
Rossi’nin, üçüncülük de
Moreira’nın oldu. Feritcan
böylece etap sonunda
Beyaz Mayo’yu korumayı
garantiledi. Willems ve
Feritcan ilk iki kapıdan
istediklerini aldıktan sonra
kaçış grubundan ayrılarak
pelotona döndü.
Sprint primi
Moreira’ya gitti
İlk 100 kilometrede rüzgâr
karşıdan estiği için düşük
kalan ortalama hız, bu
noktadan sonra rüzgârın
yön değiştirmesiyle arttı
ve pelotonla kaçan üçlü
arasındaki fark giderek
azaldı. 123. kilometrede yer
alan sprint kapısını Moreira
birinci, Barrenetxea ikinci,
De Rossi ise üçüncü geçti.
Ewan bu kez başardı
Moreira bitime 42 kilometre
kala kaçışı bıraktı. Kalan iki
isimse son 12 kilometreye
girilirken yakalandı ve
sprint hazırlıkları başladı.
Son sprintte tüm rakiplerini
geride bırakan Lotto

Soudal’in 24 yaşındaki
Avustralyalısı Caleb Ewan
etabın galibi oldu. Ewan
böylece 2015’te bir ikincilik,
bu yıl da bir üçüncülük
gördüğü Türkiye’de ilk kez
etap kazandı. İkincilik Nippo
Vini Fantini Faizane’den
Juan Jose Lobato’ya gitti.
Üçüncü sırayı alan Sam
Bennett ise genel klasman
liderliğini sürdürdü.

In the 55 t h Presidential
Cycling Tour,
Vestel-sponsored
194.3-kilometer long
stage 4, started from
Balıkesir.
ll Immediately after
the start, Feritcan Şamlı
(National Team), Mauricio
Moreira (Caja Rural Seguros RGA), Lucas De
Rossi (Delko Marseille
Provence), Ander
Barrenetxea (Euskadi
Basque Country - Murias)
and Thimo Willems
(Sport Vlaanderen Baloise) established the
breakaway. Time lag with
the peloton was over 8
minutes.

Onur Balkan ilk 12’de
Türk Milli Takımı’ndan
Onur Balkan, Bursa’da
son çizgiyi ön grup içinde
geçti ve genel klasmanda
12’nciliği korudu. Onur
ile genel klasman lideri
Bennett arasında 34 saniye
bulunuyor.

Willems kept the Red
Jersey
Willems, the owner of the
Red Jersey, passed the
climbing gate placed at
18th kilometer first and
guaranteed to keep his
jersey at the end of day.
Moreira came second while
Barrenetxea taking the third
place.
Feritcan got what he
wanted
In the fourth stage, Feritcan
Şamlı pass ed the Beauties
of Turkey sprint gate at the
70 th kilometer and came
first, De Rossi took the
second place and Moreira
passed third. Feritcan thus
guaranteed to keep the

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

Ewan made it this time
Moreira, quit break 42
kilometers left to finish.
The remaining two riders
were caught while in the
last 12 kilometers and
preparations for the sprint
began. The 24-year-old
Australian rider of Lotto
Soudal, Caleb Ewan left all
competitors behind and
became the winner of the
stage. So Ewan won his
first stage in Turkey. Before
this win, he's finished a
stage second back in 2015
and third another this year.
Nippo Vini Fantini Faizane's
Juan Jose Lobato has
managed to second. Taking
the third place of this stage,
Sam Bennett maintained
to be the leader of general
classification. So a second
place in 2015, won first
place in Turkey this year
also sees a third. Second
place went to Nippo Vini
Fantini Faizane from Juan
Jose Lobato. Sam Bennett,
who came third, maintained
the lead in the overall
classification.
Onur Balkan in top 12
Onur Balkan of the National
Turkish Team passed the
finish line in Bursa within
the front group, and kept
ranked 12 th in the general
classification. The time lag
between Onur and general
classification leader
Bennett is 34 seconds.
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11:50
Turun Başlama Saati /
Starting Time of The Tour

5. Etap / Stage 5
Bursa - Kartepe | 164.1 km
05
20 APRIL/NiSAN
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TURKISH AIRLINES
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05

71.2 km
Sprint Primi / Sprint Prime

Sonuçlar / Results

Tur Haritası
Tour Map

Genel Klasman / General Classification

İSTANBUL
TEKİRDAĞ

Kartepe
Eceabat

ÇANAKKALE

CAELİ

BURSA
BALIKESİR

Edremit

KARTEPE

HC 164.1 km

Tur'un En Zorlu Etabı
ll Kartepe’deki zirve finişiyle, yarışın

FEED ZONE

BESLENME ALANI

‘Kraliçe etabı’ olmayı hak eden 5.
etap startı, Heykel’den, Bursa Valiliği
önündeki Atatürk Anıtı’ndan verilecek.
Osmanlı Devleti’ne 39 yıl başkentlik
yapmış, tarih, kültür ve inanç turizminin
yanı sıra sanayisiyle de Türkiye’nin önde
gelen illeri arasında yer alan Bursa’nın
caddelerini kat edecek bisikletçiler,
belki de Kartepe’deki zorlu tırmanışın
antrenmanını henüz 14. km’deki ilk
yokuş primi kapısında yapacak. Yol
boyunca uzanan zeytin ağaçlarının
arasından geçerek Mudanya ve Gemlik’e
ulaşılacak. Çinileri dillere destan olan
İznik yakınlarından göl manzarasıyla
geçecek etap, Gemlik’e doğru yeniden
denizi görecek!
Yalova ve Çınarcık kavşağını takiben
sprint primlerini toplayacak pedallar,
Gölcük’e ulaşacak. Başiskele’yi geçerken
Türkiye Güzellikleri sprint primi verilecek.
Kocaeli’nin yeşili ve sularıyla meşhur
sayfiyesi Maşukiye, aynı zamanda turun
en zorlu bölümü olan yaklaşık 20 km’lik
tırmanışın da başlangıç noktasını işaret
edecek. 20-30 metrelerden başlayıp
Kartepe Kayak Merkezi’nin bulunduğu
1300 civarı rakımlara varan tırmanışın
ilk 10 km’sinde eğim %9-10’un altına
düşmeyecek. Son 5 km ise ortalama
%6 civarı eğime sahip. Toplam 164.1
km’lik etabın zirve finişi öncesi HC
kategorisindeki bu tırmanış, şüphesiz
turun genel klasman sıralamasını da
önemli ölçüde etkileyecek.

The Most Challengıng
Stage of Tour
ll The fifth stage of the race, worthy of

being called the “Queen Stage”, will start
at the Atatürk Statute in Heykel, in front
of Bursa Governor's Office and finish with
a summit finish in Kartepe. The riders will
wander through the streets of Bursa, which
has served as the capital of Ottoman
Empire for 39 years and is among the
most prominent cities in Turkey thanks to
its historical, cultural and religious tourism
as well as its industry and maybe practice
for the difficult Kartepe climb at the first
mountain prime just 14 km in. The track will
pass through the olive trees alongside the
road and reach Mudanya and Gemlik. The
stage will pass through the lake view close
to Iznik, legendary for its Iznik potteries, and
see the sea once more towards Gemlik!
After Yalova and Çınarcık intersection
the riders will gain their sprint primes and
reach Gölcük. Beauties of Turkey sprint
primes will be awarded while passing
through Başiskele. The green of Kocaeli
and the summer resort Maşukiye, famous
for its waters, will mark the starting point of
an approximately 20 km climb, the most
difficult section of the tour. During the first 10
km of the climb, starting from 20-30 meters
and reaching the altitude of around 1300
meter, the gradient profile will not fall below
9-10%. The gradient in the last 5 km will be
around 6%. This climb, which is the finish line
in the HC category before the summit finish
of the 164.1 km stage, will without a doubt
significantly affect the 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
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

12
13
104
55
73
52
82
156
146
116
5
162
93
105
51
32
14
143
46
83
155
115
67
81
125
117
1
53
31
153
106
131
136
123
152
121
21
145
41
166
6
3
112
91
75
114
87
127
84
37

BENNETT Sam

Takım /
Team
BOH

GROSSSCHARTNER Felix

BOH

AUT

16h26'06''

RESTREPO VALENCIA Jhonatan

MZN

COL

16h26'08''

POLANC Jan

UAD

SLO

16h26'12''

SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo

CJR

ESP

16h26'12''

CONTI Valerio

UAD

ITA

16h26'12''

FINETTO Mauro

DMP

ITA

16h26'12''

PINTO Edgar

W52

POR

16h26'15''

NOPPE Christophe

SVB

BEL

16h26'16''

SCHONBERGER Sebastian

NSK

AUT

16h26'16''

KUDUS Merhaw

AST

ERİ

16h26'16''

BALKAN Onu

TUR

TUR

16h26'16''

BARTHE Cyril

ESP

FRA

16h26'16''

OCHOA CAMARGO Diego Antonio

MZN

COL

16h26'16''

CONSONNI Simone

UAD

ITA

16h26'21''

EVENEPOEL Remco

DQS

BEL

16h26'21''

PFINGSTEN Christoph

BOH

GER

16h26'21''

DE VYLDER Lindsay

SVB

BEL

16h26'24''

O'CONNOR Ben

TDD

AUS

16h26'25''

GROŠU Eduard-Michael

DMP

ROU

16h26'26''

MESTRE Ricardo

W52

POR

16h26'26''

MARENGO Umberto

NSK

ITA

16h26'26''

SUREDA MOREY Jaume

BUR

ESP

16h26'28''

FERNANDEZ CRUZ Delio

DMP

ESP

16h26'28''

NAKANE Hideto

NIP

JPN

16h26'28''

VAN EMPEL Etienne

NSK

NED

16h26'28''

FOMINYKH Daniil

AST

KAZ

16h26'28''

MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo

UAD

COL

16h26'28''

CAPECCHI Eros

DQS

ITA

16h26'28''

REIS Rafael

W52

POR

16h26'28''

SIERRA SANCHEZ Yecid Arturo

MZN

COL

16h26'28''

BRITTON Robert

RUC

CAN

16h26'28''

MURPHY Kyle

RUC

USA

16h26'28''

ITO Masakazu

NIP

JPN

16h26'28''

ALARCON GARCIA Rau

W52

ESP

16h26'28''

LOBATO DEL VALLE Juan Jose

NIP

ESP

16h26'31''

EWAN Caleb

LTS

AUS

16h26'32''

VAN POUCKE Aaron

SVB

BEL

16h26'37''

GIBBONS Ryan

TDD

RSA

16h26'37''

SAYAR Mustafa

TUR

TUR

16h26'37''

BIZHIGITOV Zhandos

AST

KAZ

16h26'44''

NATAROV Yuriy

AST

KAZ

16h26'45''

FORTUNATO Lorenzo

ITA

NSK

16h26'45''

SANZ UNZUE Enrique

ESP

ESP

16h26'53''

ABERASTURI IZAGA Jon

ESP

CJR

16h26'56''

PACIONI Luca

ITA

NSK

16h26'56''

ROCHAS Rémy

FRA

DMP

16h26'56''

LONARDI Giovanni

ITA

NIP

16h27'09''

MORENO BAZAN Javier

ESP

DMP

16h27'11''

RICHEZE Maximiliano Ariel

DQS

ARG

16h27'20''

Sürücü / Rider

Ülke /
Nat.
IRL

Zaman /
Time
16h25'42''

Puan Klasmanı / Points Classification
Sıra /
Pos.

1
2
3

Num.
/ Num.

21
121
12

Ülke /
Sürücü / Rider
Nat.
AUS EWAN CALEB
ESP LOBATO DEL VALLE JUAN JOSE
IRL
BENNETT SAM

Takım /
Team
LTS
NIP
BOH

Puan /
Points

15
14
13

Tırmanış Klasmanı / Mountains Classification
Sıra /
Pos.

1
2
3

Num.
/ Num.

147
143
86

Ülke /
Sürücü / Rider
Nat.
BEL WILLEMS THIMO
BEL DE VYLDER LINDSAY
ESP DE ROSSI LUCAS

Takım /
Team
SVB
SVB
DMP

Puan /
Points

Takım /
Team
TUR
SVB
TUR
BOH

Puan /
Points

11
5
5

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
ŞAMLI FERİTCAN
DE VYLDER LINDSAY
ÖRKEN AHMET
SCHWARZMANN MICHAEL

Takım / Team
BORA HANSGROHE
UAE TEAM EMIRATES
MANZANA POSTOBON TEAM

14
7
5
5

Süre / Time
49h18'40''
49h18'45''
49h18'565''
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14 km
Tırmanış Primi / Climbing
Prime

TUR’a Gazeteci Akını
Press Influx for TOUR
TUR 2019’u 150’nin üzerinde gazeteci takip ediyor.
16 ülkeden 53 gazeteci ise organizasyonun özel
davetlisi olarak her etabı yerinden izliyor.

TOUR 2019 is followed by more than 150 journalists.
53 journalists from 16 countries follow each stage as a
special guest of the organization.

Yerli ve yabancı pek çok
gazeteci ilk etaptan son etaba
kadar tüm TUR’u yerinden
takip ediyor.
Foreign and local press
members follow TOUR on-site
from stage 1 to the last.

these press members work in
local press, while 24 of them
work in foreign press; but all
of them follow TOUR on-site
from stage 1 to the last.
In press trucks placed at
the beginnig and ending
points of each stage,
press members work in a
comfortable area prepared
for themselves, and also
reach the stage results,
photos and press releases in
a very short time.

ll 55. Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Bisiklet Turu’nun
dünyanın dört bir köşesine
ulaşabilmesi için 150’nin
üzerinde basın mensubu
görev yapıyor. Bu isimlerden
53’ü organizasyon tarafından
misafir ediliyor ve ulaşım,
konaklama ve yeme-içme
başta olmak üzere tüm
ihtiyaçları karşılanıyor.
Tıpkı pedal çeviren
bisikletçiler gibi TUR’u takip
eden gazeteciler de dünyanın
dört bir yanından geliyorlar.
Bu sene TUR’da ABD’den
Çin’e, Brezilya’dan Tayvan’a,
Kazakistan’dan Endonezya’ya
kadar 16 farklı ülkeden basın
mensubu bir arada çalışıyor.
24’ü yabancı 29’u yerli basında
görev yapan bu gazeteciler ilk
etaptan son etaba kadar tüm
TUR’u yerinden takip ediyor.
Her etabın startında ve
finişinde bulunan basın tırında
kendileri için hazırlanan
konforlu alanda çalışan
gazeteciler, etap sonuçlarına,
fotoğraflara ve basın
bültenlerine kısa sürede
ulaşabiliyor.

Avrupa’da benzeri yok
Bisikletçiler gibi gazeteciler
de TUR’un organizasyon
kalitesinden çok memnun
olduklarını belirtiyor.
Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu’nu
Avrupa’da düzenlenen
turlarla karşılaştıran basın

mensupları, o yarışlarda
kalacakları otelleri ve
ulaşımlarını kendilerinin
karşıladığını belirterek,
Türkiye’de sunulan imkânlar
sayesinde TUR’u ülkelerine
çok daha rahatça ve detaylı
bir biçimde duyurabildiklerini
söylüyor.

ll More than 150 press
members are working for the
55th Presidential Cycling Tour
of Turkey to be reached all
over the world. 53 of them are
hosted by the organization
and all their needs including
transportation, accommodation
and food & beverage are met.

Just like pedaling cyclists,
reporters following TOUR
come from all over the world.
This year, press members
from 16 different countries
- from USA to China, from
Brazil to Taiwan, from
Kazakhstan to Indonesia, all
work together in TOUR. 29 of

Nothing similar in Europe
Press members say that they
are very pleased with TOUR's
organization quality, as much
as cyclists. Comparing the
Presidential Cycling Tour of
Turkey with the other tours
in Europe, press members
said that they have to cover
expenses for the hotels and
transportation in European
tours, therefore they could
announce and recommend
TUR in their country in a
much more convenient
and detailed way thanks to
the opportunities offered in
Turkey.

‘Bu Zafer Özgüvenimi
Yükseltti’

‘This Victory Gives
Me Confidence’

Dördüncü etabın galibi Caleb Ewan,
Türkiye’de elde ettiği ilk zaferi
değerlendirdi.

Caleb Ewan talked about his victory on
the 4th Stage of the TOUR 2019.

ll “Son 3-4 kilometre
düşündüğümden de
zordu. Ama takımım son
kilometrelere beni iyi
taşıdı. Her ne kadar beni
son çizgiye taşıyacak
takım arkadaşım geride
kalsa da son yokuş
için enerjim vardı. Son
bölümde Sam Bennett
normalde atak yapması
gereken noktada bunu
yapmayınca yorgun
olduğunu anladım ve ben

ll “The last 3-4
kilometres was harder
than I expected. But my
team managed to carry
me to the last climb.
Eventhough I missed
my lead-out man, I
had energy for the hill.
In the last meters, I
saw that Sam Bennett
couldn’t attack where
he was supposed to do
so. So I did my move.
With a little bit of luck,

hamle yaptım. Biraz da
şansımın yardımıyla etabı
kazanmayı başardım.”
“İtalya bisiklet Turu’na
hazırlandığım için TUR’da
göstereceğim performans
benim için çok önemliydi.
Bu sene istediğim sayıda
etap kazanamıyordum
ve bu da üzerimdeki
baskıyı artırıyordu. Bu zafer
özgüvenimi yükseltti. TUR
ilerledikçe kendimi daha iyi
hissediyorum.”

I was able to win the
stage.
“My performance
here is very important
for me because my
goal this season is Giro
d’Italia. I couldn’t win
as many stages as I’d
like this season. This
caused pressure on me.
But this victory gives me
confidence. As the race
progresses my legs feel
better and better.
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118.4 km
Türkiye Güzellikleri Primi /
Beauties of Turkey Prime

Milli Takım’ın Bel Kemikleri
The Backbones of National Team
Türkiye Bisiklet Milli Takımı’nın iki tecrübeli ismi Two experienced riders of the National Turkish Team,
Mustafa Sayar ve Muhammed Atalay sorularımızı Mustafa Sayar and Muhammed Atalay answered our
yanıtladı. questions.
MUHAMMED ATALAY:

“There is
potential but
we need more
teams”

MUSTAFA SAYAR:

“Kartepe’yi
çok iyi
biliyorum”

ll How the TOUR is
going?
It's good for me and for the
team. Our goal is the White
Jersey. We will continue to
watch our rivals carefully. If
they attack, we will respond.
Of course, it is not easy to do
these against professional
teams, but we will do our
best and try to hang in
beside them.

ll TUR nasıl geçiyor?
Güzel bir yarış oluyor.
Tabii ben Kartepe etabını
beklediğim için önceki
etaplarda mümkün
olduğunca dinlenmeye
ve gerektiğinde takım
arkadaşlarıma yardımcı
olmaya çalıştım.
ll Kartepe parkurunu
daha önce koştun mu?
Ben her gün o parkurda
antrenman yapıyorum
diyebilirim. Evim oraya 30
kilometre. Antrenmana
çıktığımda Kartepe’ye
tırmanmadan eve dönmem.
Yokuş çalışabileceğim en
güzel yer orası.
ll TUR sprint ağırlıklı
olduğu için gelen
tırmanışçıların seviyesi
sprinterlere göre biraz
daha düşük. Bu senin için
bir avantaj mı?
Tabii bu bir avantaj fakat
yine de çok iyi tırmanışçılar
var bu sene. Görebildiğim
kadarıyla Kartepe etabı
15 kişi arasında geçecek.
Ben sezon başından beri
böyle zirve finişi olan bir
etap koşmadım. Birkaç
sakatlığım vardı. Ama son
kamplarda performans
olarak bayağı toparladım.
Kendime güveniyorum.
Hedefim ilk 10 ya da ilk 15’te
bitirebilmek. Tabii etabın
gidişatına göre daha iyisi de
olabilir.
ll Sen 29 yaşındasın ve
takımda yarış tecrübesi
en fazla olan isimsin. Kaç
yıl daha devam etmeyi
düşünüyorsun?
İmkân verildiği sürece,
hayatımı bisikletten
kazanabildiğim sürece
40 yaşına kadar devam
edebilirim. Ben bu sporu
çok seviyorum. Defalarca
çok ciddi sakatlıklar
geçirmeme rağmen geri
döndüm. 2017’de belimden
üç ameliyat geçirdim. Bu
tarz ağır ameliyatlar geçirip
bu spora dönen başka biri
neredeyse yok.

MUSTAFA SAYAR:

“I know Kartepe
very well.”
ll How the TOUR is going?
It's a good race. Of course,
as I expected Kartepe
stage, I tried to rest as
much as possible in the
previous stages and help
my teammates when it's
necessary.
ll Have you raced in
Kartepe before?
I can say that I train every
day on that course. My
house is 30 kilometers
away there. I don't go home
without climbing Kartepe
every time I train. That's the
best place I can work on.
ll Because TOUR is
sprint-weighted, the level
of the climbers in race
is slightly lower than
the sprinters. Is this an
advantage for you?
Of course this is an
advantage but still there are
very good climbers this year.
As far as I can concern, the
Kartepe stage will be mainly
raced by 15 people. I have
not raced in such stage
finishing on a climb since
the beginning of the season.
I had a few injuries. But I've
done quite well in recent

camps. I'm confident. My
goal is to finish in top 10 or
top 15 at least. Of course, it
may be better in order to the
tone will be set.
ll You're 29 years old,
and you're the one with the
most racing experience
among team members.
How many years are you
planning to continue?
As long as it is possible and
I can make a living from
cycling, I think I can continue
to pedal. I love this sport.
Despite many serious injuries
I've been back many times.
I've had three surgeries in my
waist in 2017. There is almost
noone who has this kind of
heavy surgery and returns to
this sport.

MUHAMMED ATALAY:

“Potansiyel var
ama takım az”
ll TUR nasıl geçiyor?
Benim için de takım için de iyi
geçiyor. Bizim hedefimiz Beyaz
Mayo. Rakiplerimizi kollamaya
devam edeceğiz. Onlar atak
yaparlarsa biz de karşılık
vereceğiz. Tabii profesyonel
takımlara karşı bunları yapmak
kolay olmuyor ama elimizden
geleni yapıp onların yanında
tutunmaya çalışacağız.
ll TUR’u altıncı kez
koşuyorsun. Organizasyonu
nasıl buldun?
Organizasyon kalite
olarak aynı. Her şey
yine çok iyi. Ama yarışın

zorluğu anlamında son
iki TUR’dan daha sıkı
geçiyor. İki senedir TUR
ekim ayında koşuluyordu.
Rakiplerimizde sezon sonu
olmasının rahatlığı vardı.
Biraz daha hafif tempo
koşuluyordu. Bu sene son
iki yıla göre daha tempolu,
daha sert etaplar oluyor.
ll Sen takımın en
tecrübeli isimlerindensin.
Yeni jenerasyonu nasıl
buluyorsun?
Aslında potansiyeli çok
yüksek gençlerimiz
var. Fakat üst seviyede
yeterli sayıda takım yok.
Bu yüzden gençler çok
fazla yarış koşamıyorlar.
Gelişimleri duruyor. Mesela
bizim kulübümüzde
12 kişi var ama 2.2
seviyesindeki yarışlara
6 kişi başlayabiliyor.
Antrenör de en iyi 6
sporcusuyla yarışmak
istediğinden gençler start
alamıyor. Fakat birkaç
tane daha büyük takım
olsa biz de o takımlara
dağılabiliriz ve gençler de
kadrolarda kendilerine
yer bulabilirler. Gençlerde
Türkiye ya da Balkan
şampiyonluğu yaşayıp takım
bulamayacağını düşünerek
büyükler seviyesine
geçmeden bisikleti bırakan
çok kişi var ne yazık ki.

ll You're racing in TOUR
for the sixth time. How do
you like the organization
so far?
In terms of quality, it's same.
Everything is excellent
again. But in terms of
difficulty, it's being a tough
race in comparison with the
last two TOURs. TOUR has
been held in October for
two years. Our rivals had
the comfort of being in the
end of season. There was
a slightly lighter tempo.
This year, more brisk and
harder stages than the last
two years' are taking place.
ll You're one of the most
experienced riders in
team. What do you think
the new generation?
In fact, we have so many
young people with high
potential. But there are not
enough teams at the top
level. That's why youngers
can't race too much. They
stop growing. For example,
there are 12 people in our
club, but for the 2.2 level
races, only 6 people can
race. Since the coach
wants the top 6 athletes
to race, youngers cannot
compete most oftenly. But
if there are a few more high
level teams, we can also
split up to those teams and
youngers can find a place
in team. There are many
among young people who
have left the cycling before
stepping into the senior
category by thinking that
they will not be able to find
a team even if they won a
championship in Turkey or
the Balkans.
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Full marks from

Pelotondan
TUR’a Tam Not
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda
pedal çeviren bisikletçiler, organizasyonun
kalitesinden çok memnun.
ll 16 Nisan Salı günü
İstanbul’dan başlayan 55.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu, Marmara’yı
dolaşıp başladığı noktaya
doğru yolculuğunu sürdürüyor.
Dünyanın dört bir köşesinden
gelen bisikletçiler bir yandan
başarılı sonuçlar elde etmek
için çekişirken, diğer yandan
Türkiye’nin güzelliklerinin ve
organizasyonun kalitesinin
tadını çıkarıyor.
TUR’un iddialı
sprinterlerinden, Deceuninck
– Quick Step takımının
Kolombiyalı üyesi Alvaro
Hodeg, organizasyonla ilgili,
“Yollar çok güzel. Otellerimiz
de konforlu. Transferler biraz
zorlayıcı oldu ama bölgedeki
her şehirde yarışmak
istiyorsanız bu normal. En
önemli şey de yemeklerin
gerçekten çok güzel olması.”
diye konuştu.

‘Daha önce katıldığım
yarışlardan daha iyi’
Türkiye’de yemeklere hayran

peloton
for TOUR

The cyclists who are
pedaling on the Presidential
Cycling Tour of Turkey
are very pleased with the
quality of the organization.

kalan bir başka bisikletçi
de Manzana Postobon’un
Kolombiyalı sprinteri Bryan
Gomez. Bugüne kadar ülkesi
dışında ABD’de, Fransa’da
ve Tayvan’da da uluslararası
yarışlar koşan Gomez, TUR
2019 ile ilgili şöyle konuştu:
“Şu ana kadar her şey
harikaydı. Benim daha
öncede katıldığım yarışlardan
çok daha iyi. Oteller
muhteşem. Yemekler de
inanılmaz.”
Seyircilerden büyük ilgi
TUR’da organizasyonun
kalitesi kadar seyircilerin
ilgisi de bisikletçileri oldukça
memnun ediyor. En çok ilgiyi
kuşkusuz Türk Milli Takımı
sporcuları çekiyor. Turkuaz
Mayo’nun sahibi Sam Bennett
da her etabın start ve finişinde
alanı dolduran bisiklet
severlerin ilgisiyle karşılaşıyor.
İrlandalı yıldız da bu ilgiyi
karşılıksız bırakmıyor ve her
fırsatta hayranlarıyla fotoğraf
çektiriyor.

transfers have been a
little challenging, but if you
want to compete in every
city in the region, this is
normal. Most importantly,
foods are marvellous!”
Better than my previous
races
Another cyclist who
admires Turkish cuisine
is Manzana Postobon's
Colombian sprinter Bryan
Gomez. Pedalling in
international races in the
USA, France and Taiwan
along with his country,
talked about TOUR 2019:
“Everything was great so
far. It's much better than the
races I've been in before.
Hotels are fabulous. Fooda
are amazing as well.”

ll Starting from İstanbul

on Tuesday April 16, the
55th Presidential Cycling
Tour of Turkey rounds the
Marmara, to end at where it
starts. Cyclists from all over
of the world, make a great
effort to achieve successful
results and enjoy the
beauties of Turkey and the
organization quality.
Colombian Alvaro
Hodeg, the challenging
sprinter of Deceuninck
Quick Step, said: “Roads
are very sweet. Our hotels
are also comfortable. The

Great interest from the
audience
The interest of the
audience in TOUR
pleased the cyclist as
well as the quality of the
organization. The Turkish
National Team definitely
attracts the most attention.
Sam Bennett, the owner
of the Turquoise Jersey,
also gets a great deal of
attention coming from
his fans standing at the
start and finish of each
stage. The Irish ace rider
reciprocates this attention
and takes photos with his
fans every single time.

