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2021 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu basın lansmanı Nevşehir Crown 
Plaza’da gerçekleştirildi. 

Presidential Cycling Tour of Turkey 
2021 press launch was held at the 
Crown Plaza Nevsehir.

56. TUR’A DOĞRU 
TOWARDS 56TH TOUR

Basın lansman toplantısına 
Nevşehir Valisi İnci Sezer 

Becel ve Nevşehir Milletvekilleri 
Yücel Menekşe, Mustafa Açıkgöz 
ve Türkiye Bisiklet Federasyonu 
Başkanı Erol Küçükbakırcı ile 
federasyon yetkilileri katılım 
gösterdi. 

Günün açılışında Konya’da ve 
Zeytindalı bölgesinde hayatını 
kaybetmiş şehitlerimiz anıldı. 
Başak Koç moderatörlüğünde 
düzenlenen lansmanda ilk 
olarak Türkiye Bisiklet Turu 
yarış direktörü Roland Hofer söz 
aldı. Covid-19 döneminde yarış 
organize etmenin zorluklarının 
altını çizen Hofer, sporculara 
başarılar diledi.

Günün ikinci konuşmasını 
Bisiklet Federasyonu Başkanı 
Erol Küçükbakırcı gerçekleştirdi. 
Küçükbakırcı, Türkiye Bisiklet 
Turu’nun dünyanın en mühim 
organizasyonlarından biri 
olduğunu belirtti. TUR 2021’in 
yaklaşık üç milyar insana 
ulaşacağını söyleyen Federasyon 
Başkanı, tüm sporculara sağlıklı 

yarış dileklerini iletti. 
Nevşehir Valisi İnci Sezer 

Becel, Türkiye Turu’nun bir kez 
daha Nevşehir’den geçmesinin 
şehre kültürel ve spor aktiviteleri 
anlamında büyük katkı sağladığını 
izleyenlerle paylaştı. 

Federasyon Asbaşkanı 
Muhammet Berat Alphan, bu 
seneki parkurları seyircilere 
aktarırken, “Fark Et, Bisiklet 
Araçtır” sloganına dikkat çekti. 
Erol Küçükbakırcı’nın protokole 
plaketlerini takdim etmesinin 
ardından fotoğraf çekimiyle 
lansman sona erdi. 

Nevsehir Governor İnci 
Sezer Becel and Nevsehir 

Deputies Yucel Menekşe, 
Mustafa Açıkgöz, Turkey Cycling 
Federation President Erol 
Küçükbakırcı and the federation 
officials joined the press launch.

At the opening of the day, 
martyrs who lost their lives in 
Konya and Zeytindalı region 
were commemorated. Başak 
Koç, moderated the day. First, 
Tour of Turkey Race Director 
Roland Hofer made a speech. 
Underlining the difficulties of 
organizing races in the Covid-19 

period, Hofer wished success 
the athletes who will compete.

Turkey Bicycle Federation 
President Erol Küçükbakırcı 
made the second speech of 
the day. He said: Tour of Turkey 
is one of the world’s most 
important organizations. TUR 
2021 will reach approximately 
three billion people, the 
Federation President gave 
his wishes to all athletes for 
healthy racing.

Nevsehir Governor İnci 
Sezer Becel said that, Tour of 
Turkey come Nevşehir once 
again and this race contribute 
big interest all around the world 
for city’s cultural and sport 
activities.

Federation Vice President 
Muhammet Berat Alphan 
introduced eight stages 
information and took attention 
“Spot it, A Bicycle Is a Vehicle” 
slogan. After Erol Küçükbakırcı 
presented his plaques to the 
protocol, the press launch 
ended with a photo shoot.

Spor Evrensel 
Bir Faaliyettir 
Sports is a 
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Spor, farklı 
kültürleri 
buluşturan 
evrensel  
bir faliyettir
Sports is a 
universal activity 
that connects 
different cultures
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 
different cultures, 
and enhances 
competition as  
well as solidarity 
and harmony.

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 duraklarından 
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 field by enhancing 
Turkey’s sports infrastructure, 
promoting various sports 
disciplines, and hosting 
international events.

As a result of these efforts, 
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. 
Being the world’s only, 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 56th Presidential 
Tour of Turkey -as in many 
other the case with many other 
international sports events.

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 firmly 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
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55 yılın  
en kuvvetli 
organizasyonu 
This year is to 
witness the  
most robust 
organization

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,
The Presidential 
Cycling Tour, one  
of the most
prestigious sports 
organizations of the 
world, is excitedly
getting ready to 
kick-off for the  
56th time.

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 significant 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
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NEVŞEHİR

-4.6 km ÜRGÜPORTAHİSAR

GÖREME

UÇHİSAR

ÇAVUŞİN

AVANOS

75.8 km

71.2 KM
91.1 km

167.3 km

32.3 km

112.3 km

Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu’nda ilk etap 

Nevşehir - Kapadokya arasında 
geçilecek. 167.3 kilometre 
uzunluğundaki etap içinde, 
belirleyici yokuşlar sporcuları 
karşılayacak. İlk etap sprinterler 
için zorlayıcı geçeceğe benziyor. 
Günün ilk sprint kapısı 32.3 km 
geçişinde karşımıza çıkacak. 
Yokuş ortasına yerleştirilen 
sprint kapısının ardından ikinci 
kategori yokuş tamamlanacak. 

71. kilometrede Türkiye 
Güzellikleri kapısı geçilecek. 
Üst üste turların atılacağı 
ilk günde 35km’lik her 
turda 1000 metre rakımdan 
başlayıp 1370 metre rakıma 
kadar çıkılacak. Bitime 15.5 
kilometre kala gelinecek son 
yokuşun ardından uzun bir iniş 
bölümüyle finale ulaşılacak. 
Son 500 metre içinde %4 ve %5 
lik eğim, kazananı belirlemede 
önemli rol oynayacak.

The first stage of Presidential 
Cycling Tour is between 

Nevşehir and Cappadocia. 
Decisive slopes will welcome the 
athletes in the 167.3 kilometers 
long stage. The first stage 
seems to be challenging for 
sprinters. The first sprint primes 
of the day will come at 32.3 km. 
After the sprint which is placed 
in the middle of the slope, the 
second category slope will be 
completed. At 71. km, cyclists will 

pass Beauties of Turkey Sprint 
Prime. On the first day we have 
successive laps. Each tour of 
35km will start from an altitude 
of 1000 meters and climb up to 
an altitude of 1370 meters. After 
the last slope to be reached 15.5 
kilometers before the end, the 
final will be reached with a long 
descending section. The slopes of 
4% and 5% in the last 500 meters 
will play an important role in 
determining the winner.

11Nisan/April
Turun Başlama Saati
Starting Time of The Tour 10:00

Nevşehir -> Kapadokya

156km

ETAP
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NEVŞEHİR

-4.6 km ÜRGÜPORTAHİSAR

GÖREME

UÇHİSAR

ÇAVUŞİN

AVANOS

75.8 km

71.2 KM
91.1 km

167.3 km

32.3 km

112.3 km

   
İlk etap: Zaman ve 
doğanın ortak sanat 
eseri: Kapadokya 
First stage: The common 
art work of time and 
nature: Cappadocia
Türkiye’nin en büyük bisiklet 

yarışı, sadece ülkemizin değil 
dünyanın gözbebeği alanlarından 
biri olarak görülen Kapadokya’nın 
ev sahipliğinde başlayacak. 

156 kilometrelik Kapadokya 
- Kapadokya etabının startı, 
Nevşehir’in, şehir merkezinden 
verilecek. 

Nevşehir şehir merkezinde 
mutlaka görülmesi gereken 
önemli noktalar bulunuyor. 
Bunların başında; Lale Devri’nin 
ünlü sadrazamlarından Nevşehirli 
Damat İbrahim Paşa devrinde 
yapılan ve kendi adını taşıyan 
külliye, şehrin en önemli antik 
yapılarından Nevşehir Kalesi, 
dünyanın en büyük antik yer 
altı şehirlerinden biri olduğu 
belirtilen Kayaşehir ile Kapadokya 
bölgesinde bulunan tarihi 
eserlerin sergilendiği Nevşehir 
Müzesi yer alıyor. 

Startın ardından Ürgüp’e doğru 

yola çıkacak peloton, UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ndeki 
Göreme Milli Parkı etrafında 
tam dört tur atacak. Yaklaşık 
100 kilometrekarelik bir alanı 
kaplayan Milli Park, doğa ve tarih 
meraklıları için adeta bir cennet 
olarak değerlendirilebilir. Karanlık 
Kilisesi ve Tokalı Kilise’nin içinde 
yer aldığı Göreme Açık Hava 
Müzesi’nin yanı sıra; Güllüdere 
Vadisi, Zelve Açık Hava Müzesi 
ve bölgedeki peri bacalarından 
“Üç Güzellerin” mutlaka ziyaret 
edilmesi gereken yerler.

Nevşehir’in kendine has pek 
çok lezzeti bulunuyor. Tamamen 
bu şehre özgün olan “Testi 
Kebabı” ilk tercih olarak öne 
çıkarken, bölgedeki dünyaca 
ünlü mahzen ve şarap evleri 
de, meraklılarına tadım turları 
ve bağ bozumu etkinlikleri 
düzenleyerek, seyahate ayrı bir 
tat katıyor. 

Cappadocia, which is one of 
the remarkable areas of the 

world, will host Turkey’s biggest 
bike race, Presidential Cycling 
Tour of Turkey.

156 kilometers Cappadocia-
Cappadocia stage will start 
from the city center of Nevşehir. 
There are important points that 
must be seen in the city center of 
Nevşehir. 

These are, the complex built 
in the reign of Damat İbrahim 
Pasha of Nevşehir, one of the 
famous grand viziers of the Tulip 
Age, Nevşehir Castle, one of the 
most important ancient buildings 
of the city, Kayaşehir, which is 
stated to be one of the largest 
ancient underground cities in the 
world and Nevşehir Museum, 
where historical artifacts in the 
Cappadocia region are exhibited.

After the start, the peloton will 

go towards Ürgüp. Four tours will 
be made around Göreme National 
Park, which is on the UNESCO 
World Heritage List. Covering an 
area of approximately 100 square 
kilometers, the National Park can 
be considered as a paradise for 
nature and history enthusiasts. 
In addition to Göreme Open Air 
Museum, which includes the 
Dark Church and Tokalı Church; 
Güllüdere Valley, Zelve Open Air 
Museum and “Three Beauties” 
from the fairy chimneys in the 
region are must-visit places.

Nevşehir has many unique 
flavors. “Testi Kebab”, which is 
completely unique to this city, 
is the first choice. The world-
famous cellar and wine houses 
in the region also add a different 
taste to the trip by organizing 
tasting tours and vintage events 
for their enthusiasts.] 

5Ex national riders Nazım Bakırcı and Miraç Kal commented the stage



Turkuaz mayo 
Turquoise jersey

Beyaz mayo 
White jersey

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 
genel klasman lideri tarafından giyilen mayodur. 

Fransızca “Türk” kelimesinin söylenişinden 
gelen Türk mavisi anlamındadır. Aynı zamanda 
Tur organizasyonunun da resmi rengidir. 2021 

Türkiye Bisiklet Turu’nda koşulacak sekiz etabı 
en kısa sürede tamamlayan sporcu Turkuaz 

mayonun sahibi olacak.

Beyaz Mayo ile Türkiye güzelliklerine atıf 
yapılıyor. Ülkemizin doğal ve tarihi zenginlikleri 

ekranlara taşınıyor. Beyaz Mayo, Türkiye 
Güzellikleri Sprint Primi kapılarından en önde 

geçerek en çok puanı toplayan sporcuya 
veriliyor. 2021 Türkiye Bisiklet Turu’nda her etap 

içerisinde bir Türkiye Güzellikleri  
Kapısı yer alıyor.

It is the jersey worn by the leader of the 
general classification in Presidential Cycling 
Tour of Turkey. It is also the official color of 

the tour organization. After the eight stages 
journey, the rider who has minimum overall 

classification time will win the  
turquoise jersey.

White jersey is a reference to the 
beauties of Turkey. The natural and 

historical riches of Turkey are shown via 
television. Athlete who achieve most 
points from Beauties of Turkey Sprint 

Primes, will win the white jersey.
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TUR’un mayoları

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 2021, 
11 Nisan tarihinde ülkemizin en nadide 
bölgelerinden Kapadokya’da başlayacak.

Presidential Cycling Tour of Turkey 2021, 
will begin in Cappadocia, one of the  
most precious parts of Turkey on April 11.

11 - 18 Nisan tarihleri arasında 
düzenlenecek Türkiye Turu’nun 

bu yıl 56. edisyonu gerçekleştiriliyor. 
Kapadokya etabından sonra sporcular, 
Türk bisikletinin başkenti Konya’da 
performans gösterecek. 3. gün, 212,6 
kilometrelik uzunluğuyla Tur’un 
bu seneki en uzun etabı Beyşehir - 
Alanya arasında koşulacak. Alanya ve 
Kemer arasında Akdeniz sahillerinde 
geçilecek etabın ardından 5. gün yarışın 
genel klasmanını şekillendirecek 
etap Elmalı, Göğübeli yokuşunda 
sonlanacak. Türkiye’nin gözde tatil 
beldeleri Fethiye, Marmaris, Bodrum 
ve Kuşadası ise Türkiye Turu’nun son 
günlerine ev sahipliği yapacak.
Toplam sekiz etap üzerinden koşulacak 
2021 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu’nda bisikletçiler yaklaşık 1300 
kilometre pedal çevirecek. Bu sene 
Türkiye Turu’nda; Dünya Turu, Pro 
Tur ve Continental seviyede yer alan 
25 takım kıyasıya mücadele edecek. 
Dünyanın her yerinden sporseverler, 
önümüzdeki bir hafta Türkiye 
manzarası eşliğinde yarış heyecanına 
ortak olacaklar.

56th Tour of Turkey will be held 
between 11-18 April. After the 

Cappadocia stage, the athletes 
will perform in Konya, the capital 
of Turkish cycling. On the 3rd 
day, the longest stage of the Tour 
this year, with a length of 212.6 
kilometers, will be run between 
Beyşehir and Alanya. After the 
stage between Alanya and Kemer 
on the Mediterranean coast, the 
5th day will shape the general 
classification of the race and will 
end at Elmalı, Göğübeli climb. 
Turkey’s popular holiday resort of 
Fethiye, Marmaris, Kusadasi and 
Bodrum will host the final days 
of the Tour of Turkey. In the 2021 
Presidential Cycling Tour, which will 
be run over a total of eight stages, 
cyclists will travel about 1300 
kilometers. This year, at the Tour 
of Turkey; 25 teams from World 
Tour, Pro Tour and Continental level 
will compete. Sports fans from all 
over the world will experience the 
excitement of the race with views of 
Turkey over the next week.

TUR 2021 başlıyor
Tour 2021begins 

] 



Kırmızı mayo 
Red jersey

Yeşil mayo 
Green jersey

Dağ etaplarında ve tırmanma kapılarında 
toplanan puanlarla belirlenen Kırmızı Mayo, 

en iyi tırmanışçı tarafından giyilir. 2021 Türkiye 
Bisiklet Turu’nda puan alınabilecek on altı yokuş 

kapısı bulunuyor. Organizasyonun beşinci 
etabında koşulacak Kemer - Elmalı, üç yokuş 

kapısı ve zirve finişi ile bu yıl en fazla yokuş 
puanı dağıtan gün olacak.

Yeşil Mayo ile en güçlü sprinter belirleniyor. 
En çok sprint primi puanı toplayan sporcu Yeşil 
Mayoyu sırtında taşımaya hak kazanıyor. 2021 

Türkiye Bisiklet Turu’nda yeşil mayo puanı 
alınabilecek sekiz sprint kapısı bulunuyor. Bu  

yıl sporcular her etapta bir sprint kapısını  
geride bırakacak.

Red jersey, determined by points collected on 
mountain stages and climbing primes, is worn by 
the best climber. This year, Presidential Cycling 

Tour of Turkey has sixteen mountain primes. Kemer 
- Elmalı, which will be run in the fifth stage of the 

organization, will be the day that will  
give the highest mountain points this  

year, with three mountain prime  
and a hilly finish.

The strongest sprinter is determined 
with the Green jersey. The athlete with 

the most sprint bonus points will win 
the Green Jersey. This year, Presidential 
Cycling Tour of Turkey has eight sprint 

primes. This year, athletes will run a sprint 
prime at every stage.

7

Jerseys of the Tour

2021 Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu öncesi, Türkiye’yi 

temsil edecek Sportoto Cycling Team 
ve Salcano Sakarya BB takımları 
Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 
ağırlandı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, başarılı Türk 
bisikletçileri ile bir araya geldi. Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan 
ve Türkiye Bisiklet Federasyonu 
Başkanı Erol Küçükbakırcı bu 
buluşmada bizzat yer aldı. 

Türkiye’nin ve dünyanın en 
önemli spor organizasyonlarından 
olan Türkiye Bisiklet Turu öncesi, 
milli sporculara moral depolayan 
günde bisiklet sporu ile ilgili konular 
masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı 
külliyesindeki ziyaretin ardından milli 
sporcular, Pazar günü başlayacak 56. 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ilk 
etabı için Nevşehir’in yolunu tuttu.

Before starting 2021 
Presidential Cycling Tour 

of Turkey, Sportoto Cycling and 
Salcano Sakarya BB which teams 
will represent Turkey at the 
race, hosted in the Presidential 
Complex. President Recep Tayyip 
Erdoğan met with successful 
Turkish cyclists. Sports Minister 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Sports General Director Mehmet 
Baykan and Turkey Cycling 
Federation President Erol 
Küçükbakırcı personally joined  
in this meeting.

Before the race, Turkey’s 
national athletes had a good day 
and talking about Turkish Cycling. 
After the visit at the Presidential 
Complex, national athletes went 
to Nevşehir for the first stage of 
the 56th Presidential Cycling Tour, 
which will start on Sunday.

Bisiklet ailesi 
Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesini ziyaret etti
Cycling family visited 
presidential complex 

] 



Erol KÜÇÜKBAKIRCI
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı 
President of Turkish Cycling Federation

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 misafir 
perverliği, 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 affecting 
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 finish the eighth and final 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.] 
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Tour returns to its 
classic route

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.

TUR klasik rotasına 
geri dönüyor


