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Foto finişle neticelenen ilk günün 
sprint etabını Rally Cycling’in Hollandalı 
bisikletçisi Arvid de Kleijn, Uno-X’ten 
Kristoffer Halvorsen’in önünde kazandı.

Rally Cycling’s Dutch rider Arvid de Kleijn 
won the first day sprint stage , which 
ended with the photo finish, ahead of 
Kristoffer Halvorsen from Uno-X.

İlk günden nefes kesen heyecan 
Breathtaking excitement from day one

2021 Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu yoğun kar yağışı 

sebebiyle iptal edilen Nevşehir 
– Kapadokya etabı yerine Konya 
içinde geçilen 72.4 kilometrelik 
parkur ile başladı. 

2021 Türkiye Bisiklet Turu’nda 
172 sporcu, Konya merkezden 
mücadeleye başladı. Günün 
başlaması ile beraber farklı 
takımlardan üst üste kaçış 
grubuna katılma denemeleri 
izledik. Sean De Bie ve Ivar Slik 
orijinal kaçış grubunu oluşturdu. 

İlk sprint kapısı etabın otuz 
altıncı kilometresinde geride 
kaldı. Kaçış grubundan Sean De 
Bie, kapıdan ilk sırada geçti. 

52.3 kilometrede ilk etabın 
tek yokuş kapısı geride kaldı. 
900 metre uzunluğa sahip olan 
yokuşun tepesine ilk ulaşan 
sporcu Ivar Slik oldu. Sean de Bie 
ikinci sırada yer alırken Vitaliy 
Buts dağların kralı kapısını üçüncü 
tamamladı.

Yokuş kapısının ardından gelen 
Türkiye Güzellikleri Kapısından ilk 
sırada geçen Sean De Bie, ikinci 
etaba Beyaz Mayo ile başlamayı 
garantiledi. Spor Toto takımından 
milli sporcumuz Oğuzhan Tiryaki 
ise kapıdan üçüncü sırada geçti.

Son altı kilometre içinde ana 
grup artan temposuyla birlikte 
kaçış grubunu yakaladı. Etabın 
son bölümünde yolun kıvrıldığı 
kısımları avantajına çeviren 

takımlar sporcularını en önde 
sprinte başlattı. Foto finiş ile 
belirlenen etap sonunda yarışın 
galibi Rally Cycling ekibinden 
Arvid de Kleijn oldu. Kristoffer 
Halvorsen ufak bir farkla ikinci 
sırada kalırken Delko takımından 
Pierre Barbier podyumun son 
basamağında  
yer aldı. 

Etabın birincisine ödülünü 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu 
takdim etti. İkincilik ödülünü 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum verirken, 
günün üçüncüsüne ödülünü 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 
Başkanı Metin Kıratlı verdi.

Slik was the first athlete to reach 
the top of the 900-meter slope. 
Sean de Bie took the second place, 
while Vitaliy Buts took the third 
place at the king of the mountains 
prime. 

After the climb, athletes passed 
Beauties of Turkey Sprint Primes. 
Sean De Bie took the first place 
and guaranteed to start the second 
stage with White Jersey. Turkish 
national athlete Oğuzhan Tiryaki 
from Spor Toto was the third place 
in the primes.

In the last six kilometers, 
peloton caught up with the escape 
group with its increasing pace. In 
the last part of the stage, teams 
who benefit from the twisted road 
took the sprint advantage. At the 
end of the stage determined by 
the photo finish, Arvid de Kleijn 
from the Rally Cycling team was 
the winner of the stage. Kristoffer 
Halvorsen took the second place 
by a small margin, while Delko’s 
Pierre Barbier took the last step of 
the podium.

The winner of the stage was 
awarded by the Minister of Youth 
and Sports Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu. The second prize 
was given by the Minister of 
Environment and Urbanization, 
Murat Kurum, while the third prize 
of the day was given by Metin 
Kıratlı, President of the Presidency 
of Administrative Affairs.

2021 Presidential Cycling Tour of 
Turkey’s Nevşehir - Cappadocia 

stage was canceled due to heavy 
snowfall. Instead of this stage, 
TOUR began with a 72.4-kilometer 
route in Konya.

172 athletes began to fight in the 
center at Konya. With the beginning 
of the day, we watched several 
attempts to join the breakaway 
group from different teams. Sean De 
Bie and Ivar Slik formed the original 
breakaway group.

The first sprint primes were at the 
thirty-sixth kilometer of the stage. 
Sean De Bie from the breakaway 
group took the first place.

The only climb of the first stage 
was passed at 52.3 kilometers. Ivar 
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TUR’un en fazla etap  
kazanan ismi    

11 
ile Andre Greipel

Tek TUR’da en fazla etap  
kazanan bisikletçi

4 
Mark Cavendis  (2014)

4 
Sam Bennett  (2017)

Sam Bennett’ın 3 yılda  
kazandığı etap sayısı

9

The name that won the most 
stages of the TOUR

11 
with Andre Greipel

The cyclist who won the 
most stages in a one edition 
on TOUR

4 
Mark Cavendis  (2014)

4 
Sam Bennett  (2017)

The number of stages Sam 
Bennett won in 3 years

9

Biliyor 
muydunuz?

Do you 
know?

TUR’un en hızlı bisikletçileri
The fastest cyclists of TUR

Jasper Philipsen  
(Alpecin-Fenix)

02/04/1998 (23)  
69kg 1.76m

Álvaro José Hodeg 
(Deceuninck -  
Quick Step)

16/08/1996 (24) 
76kg 1.86m

Mark Cavendish 
(Deceuninck -  
Quick Step)

21/05/1985 (35)  
70kg 1.75 m
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Deceuninck-QuickStep’in 
24 yaşındaki sprinteri 

Fabio Jakobsen, geçtiğimiz 
sene Polonya Turu’nda Dylan 
Groenewegen ile girdiği 
mücadelede bariyerlere çarpmış 
ve hayati tehlike oluşturan bir 
kaza yapmıştı. Ameliyatlar ve 
yoğun bir tedavi süreci atlatan 
Hollandalı sporcu 2021’in 
ilk aylarında antrenmanlara 
başlayabilmişti.

Deceuninck-QuickStep bu 
sene güçlü sprinter kadrosu ile 
Türkiye Turu’nda etap galibiyeti 
için en iddialı takımlardan. 
Geçtiğimiz günlerde verdiği 
demeçte Jakobsen, sekiz günlük 
Tur sürecinde takım arkadaşlarına 
yardım edeceğini ve tekrar 
profesyonel yarışlara ısınmaya 

çalışacağını söyledi. Fiziksel ve 
mental olarak nasıl reaksiyon 
göstereceğini merak ettiğini 
belirten eski Hollanda Ulusal 
Şampiyonu, üzerinde herhangi bir 
baskı hissetmediğini de sözlerine 
ekledi.

Fabio Jakobsen’in Türkiye 
Turu’nda bir etap galibiyeti 
bulunuyor. 2019 yılında o dönem 
Bora Hansgrohe ekibinde yarışan 
Sam Bennett ile sprint finişinde 
karşı karşıya gelen Jakobsen, 
Çanakkale - Edremit etabında 
birinciliği almayı başarmıştı.

Nokere Koerse, Scheldeprijs 
gibi tek günlük yarışların yanı sıra 
İspanya Bisiklet Turu’nda da iki 
etap zaferi bulunan sporcu 2021 
sezonuyla başarılarına yenilerini 
eklemek istiyor. 

Deceuninck-QuickStep’s 
24-year-old sprinter Fabio 

Jakobsen hit the barriers in 
his sprint fight against Dylan 
Groenewegen on the Tour of 
Poland last year and had a life-
threatening accident. The Dutch 
athlete, who survived surgeries 
and an intensive treatment 
process, was able to start training 
in the first months of 2021.

Deceuninck-QuickStep is 
among the most ambitious 
teams for the stage win in the 
Tour of Turkey with a strong 
sprint squad. Jakobsen said in a 
recent statement that he will try 
to help his teammates during the 
eight-day Tour and try to warm up 
for the professional races again. 

Stating that he was curious about 
how he would react physically 
and mentally, the former Dutch 
National Champion added that he 
did not feel any pressure on him.

Fabio Jakobsen has a stage 
win in the Tour of Turkey. In 2019, 
Jakobsen, who faced Sam Bennett 
at the sprint finish, who was 
competing in the Bora Hansgrohe 
team at that time, managed to take 
the first place in the Çanakkale - 
Edremit stage.

In addition to single-day 
races such as Nokere Koerse and 
Scheldeprijs, the athlete, who has 
two-stage victories in the Spanish 
Cycling Tour, wants to add new 
ones to his success with the 2021 
season.

Jakobsen’in 
dönüşü
Return of Jakobsen

] 

André Greipel 
(Israel Start-Up 

Nation)
16/07/1982 (38) 

75kg 1.84m

Kristoffer Halvorsen 
(Uno-X Pro Cycling 

Team)
13/04/1996 (24) 

69kg 1.79m

Ahmet Örken 
(Team Sapura  

Cycling)
12/03/1993 (28) 

69kg 1.77m
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SELÇUKLU

MERAM

BÜYÜKKAYACIK

HATUNSARAY

KONYA

-4.0 km

84.5 km

144.9 km

24.1 km

68.6 km

108.5 km

127.3 km

3

Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu’nda 2. etap 

Konya şehir merkezi çevresinde 
koşulacak. 144.9 km sürecek 
etap içinde 2. kategoriden ve 
3. kategoriden iki adet yokuş 
bulunuyor. Hava şartları güzel 
olursa, %80’i sıcak asfaltta 
geçilecek etap sporcular için 
eğlenceli olacaktır. Günün 108. 

Kilometresinde, Konya şehir 
merkezi çevresindeki sprint 
kapısı geçilecek. Kategorize 
edilmemiş tırmanış sonrası 
finişe 17.5 kilometre kala Türkiye 
Güzellikleri Kapısı puanları 
sahibini bulacak. Yarış sonunda 
geçilecek yolların geniş olması, 
bize sprint trenlerini izleme 
fırsatı verecektir.

Presidential Cycling Tour 
of Turkey’s second stage 

is around Konya city center. 
There are two slopes of the 2nd 
category and the 3rd category 
within the 144.9 km stage. If the 
weather conditions are good, the 
stage will be fun for the athletes, 
80% of which will be on hot 
asphalt. On the 108th kilometer 

of the day, the sprint primes 
around Konya city center will be 
passed. After the uncategorized 
climb, cyclists will pass Beauties 
of Turkey Sprint Prime 17.5 
before the finish. The wide 
roads to be passed at the end 
of the race will give us the 
opportunity to watch the sprint 
trains.

12Nisan/April
Turun Başlama Saati
Starting Time of The Tour 12:05

Konya -> Konya

150km

ETAP

02

4

TUR’un resmi 
klasmanı -  
1. Etap
Official 
classifications  
of TOUR - Stage 1

Turkuaz mayo 
Turquoise jersey 
Arvid de Kleijn  
(Rally Cycling)

Kırmızı mayo 
Red jersey 
Ivar Slik 
(ABLOC)



SELÇUKLU

MERAM

BÜYÜKKAYACIK

HATUNSARAY

KONYA

-4.0 km

84.5 km

144.9 km

24.1 km

68.6 km

108.5 km

127.3 km

3

5   
Türk bisikletinin 
başkenti, hoşgörü ve 
alçakgönüllüğünün 
merkezi Konya 
The capital of Turkish  
cycling, the center  
of tolerance and 
humility,Konya

Yarışın ikinci gününde, 
Türkiye’de bisiklet denilince 

akla gelen ilk şehir Konya’ya 
konuk oluyoruz. Tarih boyunca 
üzerinde pek çok önemli 
medeniyeti barındırmış; Anadolu 
Selçuklu ve Karamanoğulları 
devletlerine başkentlik ederek 
Türk - İslam kültürüyle yoğrulmuş 
bu kadim kentte gezecek de 
görecek de pek çok yer var. 

Etabın başlayacağı nokta 
olan Mevlana Müzesi, elbette 
ki şehrin en önemli lokasyonu. 
Buna ek olarak; Şems Tebriz’i 
Camii ve Türbesi, Nasreddin Hoca 
Türbesi, İnce Minare Medresesi 
ve Alaaddin Camii de Konya’daki 
ziyaret edilebilecek değerli yerler 
arasından öne çıkıyor. Her ne 

kadar yarışın parkurunun tersinde 
kalsa da, Milli bisikletçimiz Ahmet 
Örken’in memleketi Çumra 
yakınlarında bulunan, 9 bin yıllık 
Çatalhöyük kenti ise bugüne 
kadar tespit edilmiş en eski ve en 
gelişmiş “Neolitik Çağ” yerleşim 
merkezi olması sebebiyle 
görülmeyi hak eden başka bir yer. 

Konya, komşuluk ettiği diğer 
şehirler gibi zengin bir mutfağa 
sahip. Şehirde gezdiğinizde pek 
çok lezzete rastlayabilir,  meşhur 
Fırın Kebabı’nın tadına bakma 
şansına sahip olabilirsiniz. Tadı 
dillere destan Bamya Çorbası, ünü 
ülkenin her yerine ulaşmış Etli 
Ekmek, Tirit, Sac Arası ve Konya 
Pilavı gibi yine Konya’ya has 
yemekleri de tadabilirsiniz.

On the second day of the race, 
cyclists will start and finish 

the stage Konya which the first 
city that comes to mind at the 
mention of bicycles in Turkey. 
Konya has hosted many important 
civilizations throughout history. It 
was the capital of the Anatolian 
Seljuk and Karamanogullari 
states. There are many places 
to visit and see in this ancient 
city, which is mixed with Turkish 
- Islamic culture. The Mevlana 
Museum, the starting point of 
the stage, is of course the most 
important location of the city. In 
addition; Şems Tebriz’i Mosque 
and Tomb, Nasreddin Hodja Tomb, 
İnce Minare Madrasa and Alaaddin 
Mosque are among the important 

places to visit in Konya.
Although it is on the opposite 

of the course of the race, 
the 9,000-year-old city of 
Çatalhöyük, located near Çumra, 
the hometown of our national 
cyclist Ahmet Örken, is another 
place that deserves to be seen 
because it is the oldest and 
most developed “Neolithic Age” 
settlement to date.

Konya, like other cities it 
neighbors, has a rich cuisine. When 
you travel around the city, you 
can come across many flavors 
and have the chance to taste the 
famous Fırın Kebab. Okra Soup 
with great taste, Meat Bread, Tirit, 
Sac Arası and Konya Pilaf are 
among the dishes unique to Konya.] 

Yeşil mayo 
Green jersey 

Arvid de Kleijn  
(Rally Cycling)

Beyaz mayo 
White jersey 
Sean De Bie 

(Bingoal Pauwels Sauces WB)
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Meram 

ilçesindeki Olimpik Veledrom Temel 
Atma Töreni’nde, veledromun 
Türkiye’nin 70 yıllık hayali olduğunu 
hatırlattı. Kasapoğlu, bisikletin 
çevre dostu bir ulaşım aracı 
olmasının yanında dünya sporunda 
prestij açısından da çok önemli 
olduğunu sözlerine ekledi.

“Bugün temelini attığımız bu 
tesis altyapıya verdiğimiz önemin 
en somut örneği. Biz biliyorsunuz 
‘kadın odaklı spor’ diyoruz. 
Kadınlarımızın spora erişimini 
sporun tabana yayılması noktasında 
çok anlamlı buluyoruz. Bu anlamda 
da Konya’mızdaki tesislerimiz el 
birliğiyle, iş birliğiyle tesislerin 
7/24 kullanılmasıyla farklı başarılar 
gelecektir.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum da 56. Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu ilk etap başlangıcını 
yaptıklarını hatırlatarak, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde, 19 yıl boyunca 
ülkeye çağ atlatan vizyon projelere 
bir yenisini daha eklediklerini 
belirtti.

“Konya’mızın yarınlarına 
damga vuracak, bisikletin başkenti 
Konya’mızı uluslararası yarışların 
merkezi yapacak olan, Türkiye’nin 
ilk olimpik veledromu olma 
özelliğine sahip Konya Veledromu 
için ‘Bismillah’ diyoruz” dedi.

Kurum sözlerini noktalamadan 
önce, Meram ilçesi Karahüyük 
Mahallesi’nde 17 bin 600 
metrekarelik inşa alanına sahip 
veledromun 2 bin 275 seyirci 
kapasitesine sahip olacağını 
söyledi.

Dolu tribünler
İslami Dayanışma Oyunlarının pist 

bisikleti yarışlarında da kullanılacak 
velodrom, Federasyon Başkanı Erol 
Küçükbakırcı’ya göre Türk bisikletine 
büyük bir miras bırakacak. Pist 
bisikletinde sayısız başarıya imza 
atmış ve 1976 Montreal Oyunları’nda 
ülkemizi pist bisikletinde temsil 
etmiş eski bir milli pedal olarak 
Küçükbakırcı, ülkemizde 8-10 
velodrom daha inşa edildiğinde 
deplasmanlı bisiklet ligi kuracaklarını 
belirterek, sözlerine devam etti.

“Lig kurulunca tribünleri futbol 
mu yoksa pist bisikleti yarışları 
mı dolduruyor göreceğiz. Bir kere 

Environment and Urbanization, 
Murat Kurum, reminded that 
they made the first stage of the 
56th Presidential Cycling Tour. 
He stated that they have added 
a new one to the vision projects 
that have brought the country 
to a new age for 19 years with 
the leadership of President 
Recep Tayyip Erdoğan.

We say “Bismillah” for 
Konya Velodrome which will 
mark the future of the city 
of Konya. This project will 
make the city the center of 
international races. Turkey’s 
first velodrome will open 
at Konya which is capital 
of cycling. Kurum said that 
the velodrome, which has a 
construction area of 17,600 
square meters in Karahüyük 
of Meram district, will have a 
capacity of 2,275 spectators.

Intense interest
The velodrome to be used 
in the track bike races of the 
Islamic Solidarity Games 
will be a great legacy to 
Turkish cycling, according 
to Turkey Cycling federation 
president Erol Küçükbakırcı. 
Küçükbakırcı, a former national 
cyclist who achieved numerous 
successes in track cycling and 
represented Turkey on track 
bikes in the 1976 Montreal 
Games, continued his words by 
stating that they will establish 
a displacement bicycle league 
when 8-10 velodromes are 
built in our country. “When the 
league is established, we will 
see whether football or track 
bike races fill the tribunes. 
Once on the velodrome it is 

Turkey’s first closed 
Velodrome’s basis was 

laid at the ceremony by At the 
ceremony attended by the 
Minister of Youth and Sports 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu. 
Kasapoğlu reminded that the 
opening of the velodrome 
Turkey’s 70-year dream. He 
added that in addition to being 
an environmentally friendly 
means of transportation, the 
bicycle is also very important 
in terms of prestige in world 
sports. The Minister of 

Türkiye’nin ilk kapalı olimpik 
veledromunun temeli, Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’un katıldığı 
törenle atıldı.

Turkey’s first closed Velodrome’s basis was 
laid at the ceremony by At the ceremony 
attended by the Minister of Youth and 
Sports Mehmet Muharrem Kasapoğlu 
and the Minister of Environment and 
Urbanization, Murat Kurum.

Velodromun temelleri atıldı
The basis of the velodrome was laid



7

velodromda yarışların her anını 
izlemek mümkün. Bu da seyir 
zevkini ve heyecanı arttıran bir 
unsur. İddia ediyorum ki bir tane 
boş yer kalmayacaktır. Halkımız 
futbol maçına gider gibi pist 
bisikleti müsabakaların akın 
edecek.”

Velodromla oluşacak 
ilginin Türk bisikletini bir üst 
seviyeye çıkaracağını da 
ekleyen Federasyon Başkanı 

Erol Küçükbakırcı, pistlerin 
meyvelerini esas olimpiyatlarda 
toplayacağımıza inandığını 
ekledi. “Bizim sporcularımız 
mukavemet konusunda sıkıntılar 
yaşayabiliyor ama patlayıcı 
kuvveti ön planda bisikletçilere 
sahibiz. Yapımız buna daha yatkın. 
O nedenle olimpiyatlardaki 
mevcut madalyaların 4-5 
tanesini rahatlıkla alırız” diyerek 
görüşlerini paylaştı.

possible to watch every moment 
of the races. This is an element 
that increases the pleasure and 
excitement. I bet there will be no 
more seats left. People will come 
and watch track cycling race like 
going to a football match.

The President of the 
Federation, Erol Küçükbakırcı, 
who added that the interest that 
will arise with the velodrome 
will take the Turkish bicycle 

to the next level, added that 
he believes that he believes 
that Turkey will benefit of 
the track cycling in the main 
Olympics. “Our athletes may 
have difficulties with endurance, 
but we have cyclists whose 
explosive force is at the 
forefront. Our structure is more 
prone to this. For this reason, we 
can easily get 4-5 of the existing 
medals in the Olympics.” ] 

Meram’da inşasına 
başlanan velodromun 
ölçüleri

250 
(metre) Uzunluk

45.5 
(derece) Eğim

8.5 
(metre) Genişlik

Olimpik 
velodrom 
ölçüleri

The size of the 
velodrome which was 
started to built in 
Meram

250 
(meter) Length

45.5 
(degrees) Gradient

8.5 
(meter) Width

Olympic 
velodrom 
sizes
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TUR’da doping kontrolü
Doping control in TOUR

Profesyonel sportif organizasyonların 
en önemli görevlerinden biri doping 
kontrolü. Türkiye Turu doping kontrol 
merkezinde görevli Murat Gündüz 
sorularımızı cevapladı.

One of the most important tasks of 
professional sports organizations is 
doping control. Murat Gündüz who is on 
duty at the doping control center of the 
Tour of Turkey answered our questions.

Doping kontrolü yapan 
uzmanların literatürde 

isimleri ne olarak geçer?
Bu konu ikiye ayrılır. İlk olarak 
benim de dahil olduğum 
Türkiye Doping ile Mücadele 
Komisyonu’nda çalışan tam 
zamanlı görevlilerimiz var. Bir 
de dışarıdan görevlendirilen yarı 
zamanlı kontrol görevlileri var. Bu 
isimler genellikle doktorlar fakat 
böyle bir zorunluluk yok. Bu kişiler 
önce eğitim ve sınav sürecinden 
geçiyorlar. Eğer başarılı olurlarsa 
doping kontrol görevlisi olarak 
çalışabiliyorlar.

Doping kontrol uzmanlarının 
bisiklet turu içinde bir günü nasıl 
geçer?
Öncelikle müsabaka alanını 
ziyaret ediyoruz. Katılımcı 
sporcuların listesini alıp kontrol 
ediyoruz. Etap bitmeden önce 
doping kontrol merkezimize 
gidiyoruz ve koşulları sporcular 
için uygun hale getiriyoruz. Gerekli 
ekipmanlarımızı uygun vaziyete 
getirip sporcuları bekliyoruz.

Bisiklet turlarında doping kontrolü 
için sporcular hangi kriterlere göre 
seçiliyor?
Türkiye Bisiklet Turu gibi 
uluslararası müsabakalarda dikkat 
edilen noktalar; performans, 
genel takip ve ihbar durumları 
oluyor. Ayrıca UCI hangi sporcunun 
seçileceğine karar veriyor. 
Dereceye giren veya takipte 
olan sporcular dışında rastgele 
sporcular da seçilebiliyor.

Doping testi nasıl yapılıyor?
İki çeşit doping kontrol süreci 
var. İdrar ve kan örneği 
alınabiliyor. Bu durum uluslararası 
organizasyonlarda UCI’dan 

gelen bilgiye göre değişiyor. 
Sporcu öncelikle doping kontrol 
istasyonunda bekleme odasına 
alınıyor. Kendisinden kimlik bilgileri 
alınıyor. Sporcu örnek vermeye 
hazır hissettiği zaman kendisini 
içeriye alıyoruz. İdrar örneğini 
alıyoruz. Bu örnekler sadece 
özel aletler ile açılabilen kaplar 
içerisinde muhafaza ediliyor ve 
laboratuvara ulaştırılıyor. Sonuçlar 
ortalama 10-15 gün içinde elimize 
ulaşıyor. 

Doping örneği pozitif çıktığı 
takdirde önce sporcu ve onun bağlı 
olduğu federasyon bilgilendiriliyor. 
Sporcu hemen ceza almıyor. İlk 
olarak yasaklı maddenin nereden 
alındığı araştırılıyor. Yanlışlıkla 
bulaşmış olabilir veya kişinin 
hastalıktan dolayı kullandığı bir 
ilaçtan dolayı bir durum ortaya 
çıkmış olabilir. Tüm bu kontroller 
sonrasında kişinin doping yaptığına 
karar getirilirse cezai süreç 
başlıyor.

What are the names of the 
experts who perform 

doping control in the literature?
This topic is divided into two. 
There are full-time employees 
assigned to Turkey Anti-Doping 
Commission. I am also a member 
of this commission. There are 
also part-time control officers 
assigned from outside. These 
names are usually doctors, but 
there is no such requirement. 
These people first go through the 
training and examination process. 
If they are successful, they can 
work as doping control officers.

How do you spend a day as a 
doping control specialist at a 
cycling tour?
First of all, we visit the competition 
area. We take and check the list of 
the participating athletes. Before 
the end of the stage, we go to our 
doping control center and make 
the conditions suitable for the 

athletes. We are waiting for the 
athletes by setting the necessary 
equipment in proper condition.

According to what criteria are 
athletes selected for doping 
control in cycling tour?
Important points in international 
competitions like Tour of Turkey 
are performance, general follow-
up and notification situations. 
Also, UCI decides which athlete 
to choose. Random athletes 
can also be selected, apart from 
the athletes who are ranked or 
following.

How is the doping test done?
There are two types of doping 
control processes. Urine and 
blood samples can be taken. 
This situation changes according 
to the information from UCI in 
international organizations. The 
athlete is first taken to the waiting 
room at the doping control station. 
Identity information is taken from 
athlete. When the athlete feels 
ready to give an example, we take 
the person in. We take the urine 
sample. These samples are stored 
in a form that can only be opened 
with special tools and are delivered 
to the laboratory. The results reach 
us within an average of 10-15 days. 

If the doping sample is positive, 
the athlete and his federation are 
informed first. The athlete is not 
immediately penalized. First, it is 
investigated where the banned 
substance was taken from. The 
person may be accidentally 
infected or a situation may have 
arisen due to a medicine used by 
the person for the disease. After  
all these checks, if it is decided 
that the person uses doping, the 
criminal process begins.] 


