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Aç gözünü seyreyle
Keep your eyes open
14 ülke, 25 takım, 172 sporcu, 1312  kilometre… 57’nci kez düzenlenen Tour of Türkiye başlıyor… Hayır koltuklarınıza kurulun, mısır patlatıp 
televizyonu açın demeyeceğiz! Tam tersine bisikletinizi ve kaskınızı alıp sokağa çıkın, onları karşılayın… Yollarına girmeden, karşılarına 
dikilmeden, verdikleri emeğe saygı duyarak onlara “Dünyanın başkentine hoş geldiniz” deyin…

14 countries, 25 teams, 172 rider, 1312 kms... Tour of Türkiye’s 57th edition is about to start... We will not call you to sit in front of your 
TV with popcorn! On the contrary, take your bike, wear your helmet and welcome riders on the road... Say “Welcome to the capital of 
the world” without getting in their way or standing against them and respect their efforts!

Dünyanın Tek
“Kıtalararası Bisiklet Turu”
Only “Intercontinental 
Cycling Tour” Of The 
World
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 
genel klasmanı şampiyon olarak tamamlayan 
sporcu, kupasını bisiklet dünyasında bir ilki 
yaşayarak NFT formatında alacak!
-
GC winner of the 57th Presidential Cycling Tour 
of Türkiye will take his trophy as NFT for the first 
time in cycling world!
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Türkiye Bisiklet 
Federasyonu başta olmak 
üzere 57’nci 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu’nun 
düzenlenmesine destek 
veren tüm kurumlarımızı 
tebrik ediyorum
Finally, I extend my gratitude 
to all concerned agencies for 
their precious contributions 
to the organization of 57th 
Presidential Cycling of 
Türkiye, mainly Turkish 
Cycling Federation.

Dünyanın tek “kıtalararası bisiklet turu” olan Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nun 57’ncisi vesilesiyle dünyanın farklı 

ülkelerinden sporcuları bir kez daha Türkiye’de misafir etmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

1963 yılında Marmara Turu ile başlayan, 1965’te uluslararası 
standarda kavuşan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 
başarı grafiğini her sene artırmasından memnuniyet duyuyoruz. 

10 Nisan’da Bodrum Kalesi’nden start alıp 17 Nisan’da İstanbul 
Atatürk Kültür Merkezinde sona erecek Tur’un takımlarımızla 
birlikle sporseverlere ve vatandaşlarımıza da görsel bir şölen 
sunacağına inanıyorum.

Hem ülkemizin tanıtımı, hem de bisiklet sporunun teşviki ve 
sevdirilmesi bakımından önemli katkıları olan bu organizasyonu, 
Cumhurbaşkanı olarak desteklemeye devam edeceğimi özellikle 
belirtmek istiyorum.

Bu önemli spor turnuvasına iştirak eden tüm sporculara, 
takımlara ve ülke temsilcilerine Türkiye’ye hoş geldiniz diyor, 
şimdiden kendilerine başarılar diliyorum.

Türkiye Bisiklet Federasyonu başta olmak üzere 57’nci 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun düzenlenmesine 
destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

We are happy to welcome all athletes from different countries 
around the World, on the occasion of 57th Presidential Cycling 

Tour of Türkiye, the only “intercontinental cycling tour” of the world.  
The success graph of the Presidential Cycling Tour of Türkiye, which 

began in 1963 was Marmara Tour and attained international standards 
in 1965, has been going upwards every year and this is a reason of true 
pride for us.

I firmly believe that this year’s Tour, which will set off from Bodrum 
Castle on April 10 and end in Istanbul Ataturk Cultural Center on April 
17, will offer a visual feast for our participants, sports fans and our 
citizens as well.  

Availing myself of this opportunity, as the President of Türkiye, 
I would like to reiterate my commitment to continue to support 
this event, which has successfully served to promote our country, 
encourage cycling and make it loved by people.

I want to say welcome to Türkiye and wish luck to all sports people, 
teams and country representatives participating in this significant 
sports tournament beforehand.

Finally, I extend my gratitude to all concerned agencies for their 
precious contributions to the organization of 57th Presidential Cycling 
of Türkiye, mainly Turkish Cycling Federation.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı / President of Turkey
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Türkiye’miz son 
dönemlerde sayısı artan 

ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonlarının yapıldığı bir 
spor ülkesi haline gelmiştir. 

Spora ve sporcumuza yönelik 
projelerimiz, organizasyon 
düzenleme noktasındaki eşsiz 
tecrübemizle birlikte Türk 
sporunun değerinin her geçen 
gün arttığını gururla ifade etmek 
istiyorum.

Ülkemizde spora 
gösterilen hassasiyetin üst 
düzeyde olduğunun en güzel 
göstergelerinden birisi de hiç 
şüphesiz, ‘57. Uluslararası 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu’dur.

10 Nisan - 17 Nisan 2022 
tarihleri arasında Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
beyefendinin himayelerinde 
gerçekleştirilecek “57. Uluslararası 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu” 
dünya üzerinde Cumhurbaşkanlığı 
makamı adına düzenlenen tek 
bisiklet organizasyonudur.

Bu kapsamda da gerek ulusal 
gerekse de uluslararası arenada 
prestijli ve yoğun ilgi gören bir 
organizasyon olma özelliğine 
sahiptir.

Ülkemizin en prestijli spor 
organizasyonlarından biri olan 
TUR’a katılacak bütün sporculara 
başarılar diliyorum.

Bu sene geçmiş yıllardan daha 
farklı bir organizasyon var. 

Ayrıca 6 tane WorldTour takımının 
burada olması da bir kriterdir.

Sporcu bazında Nairo Quintana 
gibi bir isim geliyor. Yine Türkiye 
Turu’nda 9 etap kazanmış 
Sam Bennett’ı izleyeceğiz. Bu 
sporcuların Türkiye’ye geliyor 
oluşu bizim organizasyonun ne 
kadar kaliteli olduğuna dair bir 
işarettir.

TUR’umuz 207 kilometrelik 
Bodrum-Kuşadası etabı ile 
başlayacak, ardından 17 Nisan’da 
İstanbul’da AKM önünde son 
bulacak.

100 kişilik bir medya ekibi ile 
Türkiye Turu’nda yer alacağız. 
Bugün gazeteleri çevirdiğimde 
dünya organizasyonu 
diyebileceğimiz Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nun bütün 
gazetelerde manşet ya da manşet 
altı gibi çok önemli bir yer işgal 
ettiğini gördüm. Bu sadece yazılı 
basın, bir de 190 ülke bu kıyasıya 
yarışı izleyecek.

Etaplardan birinin de geçeceği 
Türkiye’nin mega projesi, 1915 
Çanakkale Köprüsü’nü kazandıran 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a bisiklet ailesi 
olarak teşekkür ediyoruz.

 Bir teşekkürü de Spor 
Bakanımız Sayın Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’na etmek 
isterim.

Şimdi binayı tekrardan inşa 
etme zamanı.

There’s a different organization 
this year than previous 

editions. In addition, the presence 
of 6 World Tour teams is also a 
criteria. 

On the basis of the athlete, a 
rider like Nairo Quintana is coming 
to TUR and we’ll watch 9 times 
stage winner Sam Bennett. The 
fact that these riders are coming 
to TUR is a sign of a quality of our 
organization. 

Our TUR stars with the 
207-km-long Bodrum-Kuşadası 
stage and finishes in front of AKM 
in Istanbul on April 17. 

We’ll be with 100 press 
members in Tour of Türkiye. 
When I read newspapers today, 
I saw that the TUR which we can 
call a worldwide organization, 
has a very important place like 
headlines and subheads in all 
newspapers. This is just the media, 
also 190 countries will watch the 
race. 

As a bicycle family, we should 
thank President Recep Tayyip 
Erdoğan who gifted Tukey’s mega 
project 1915 Çanakkale Bridge; 
one of the stages will pas through 
there. 

I would like to thank our 
Minister of Sports Muharrem 
Kasapoğlu. 

Now, it’s time to rebuild the 
structure.

Türkiye’miz son 
dönemlerde sayısı artan 

ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonlarının yapıldığı bir 
spor ülkesi haline gelmiştir. 

Spora ve sporcumuza yönelik 
projelerimiz, organizasyon 
düzenleme noktasındaki eşsiz 
tecrübemizle birlikte Türk 
sporunun değerinin her geçen 
gün arttığını gururla ifade etmek 
istiyorum.

Ülkemizde spora 
gösterilen hassasiyetin üst 
düzeyde olduğunun en güzel 
göstergelerinden birisi de hiç 
şüphesiz, ‘57. Uluslararası 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu’dur.

10 Nisan - 17 Nisan 2022 
tarihleri arasında Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
beyefendinin himayelerinde 
gerçekleştirilecek “57. Uluslararası 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu” 
dünya üzerinde Cumhurbaşkanlığı 
makamı adına düzenlenen tek 
bisiklet organizasyonudur.

Bu kapsamda da gerek ulusal 
gerekse de uluslararası arenada 
prestijli ve yoğun ilgi gören bir 
organizasyon olma özelliğine 
sahiptir.

Ülkemizin en prestijli spor 
organizasyonlarından biri olan 
TUR’a katılacak bütün sporculara 
başarılar diliyorum.

Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı
Youth and Sports Minister of the Republic of Turkey

Emin MÜFTÜOĞLU
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı
President of Turkish Cycling Federation
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56’ncı Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nu güzel 

anılar eşliğinde Bodrum-Kuşadası 
etabıyla noktalamıştık.

Takvim yaprakları bir bir eksildi 
ve bu kadim organizasyonun 
57’ncisi büyük bir neşe ile kapımızı 
tekrardan çaldı.

TUR2022’ye bıraktığımız 
yerden, yani Bodrum ile Kuşadası 
arasındaki 202 kilometrelik etapla 
başlıyoruz. İlk günün uzunluğu 
TUR’un bu yılki zorluğu hakkında 
bir fikir veriyor.

Zira, 57’nci TUR’un ilk günü aynı 
zamanda Tour of Türkiye’nin bu 
yılki en uzun etabı.

Kuşadası’ndan sonra ise 
bisikletçiler pedallarını bu sefer 
TUR’un alışılageldik rotasının 
dışına, farklı bir güzergaha 
çeviriyor.

Rota, pelotonu sırasıyla önce 
Selçuk, Alaçatı, Çeşme, İzmir ve 
ardından 4’üncü etap için TUR 
tarihinde ilk kez çıkılacak Spil Milli 
Parkı’na götürecek.

Bu senenin tek zirve finişi 
olan Manisa Tarzanı’nın evi Spil 
Dağı, Kraliçe Etap olarak da 
adlandırılıyor.

5’inci gününde Manisa’dan 
başlayan etap Kuzey Ege’ye doğru 
yolculuğuna devam ediyor ve 
Ayvalık’a ulaşıyor.

TUR’un 6’ncı günü ise derin bir 
anlam ifade ediyor. Edremit’ten 
yola çıkacak bisikletçiler, yarışın 
57’nci edisyonunu Çanakkale’de, 
57’nci Alay Şehitliği önünde 
noktalayacak.

Yarışın bu yılki katılımcıları 
arasında hem Avustralya hem de 
Yeni Zelanda ekipleri olması bu 
etabı hiç şüphesiz daha da özel 
kılacak.

TUR’un 7’inci gününde ise 
peloton yine bir ilk olarak zorlu 
Uçmakdere’yi tırmanacak. Son 
günde ise İstanbul, kadim şehrin 
güzellikleriyle yarışa damga 
vuracak.

TOUR OF TÜRKİYE
10 Nisan Pazar günü Bodrum’dan 
başlayıp, 17 Nisan’da İstanbul’da 
sona erecek Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nun 57’ncisi, 
8 etapta toplamda 1312 kilometreyi 
geçecek.

Running from Bodrum on Sunday, 
April 10, to Istanbul on Sunday,
April 17, the 57th Tour of Türkiye 
will be 8 stages and cover a total 
distance of 1313 kilometers

6 DÜZ ETAP
6 FLAT STAGES

1 ORTA-DAĞLIK ETAP
1 HILLY STAGE

1 DAĞLIK ETAP
1 MOUNTAIN STAGE

Bir başka tur
A different tur

This year, Tour of Türkiye is beautiful and challenging as 
well with its unusual route

We wrapped up 56th 
Presidential Cycling Tour of 

Türkiye with the Bodrum-Kuşadası 
with good memories.

The calendar pages fell 
lessened one by bone and the 57th 
edition of this rooted organization 
knocked our door with great joy.

We are starting to TUR 2022 
with 202 kms long Bodrum-
Kuşadası stage where we left 
off last year. The length of the 
1st stage gives and idea about 
difficulty of the TUR this year.

Because, the first day of the 
57th edition is also the longest 
stage of Tour of Türkiye this year.

After leaving Kuşadası, peloton 
will ride to a different route beside 
usual route of TUR.

Route will take the peloton to 
Selçuk, Alaçatı, Çeşme, İzmir and 
then to Spil National Park which 
will appear for the first time in 
TUR’s history for 4th stage.

This year one and only summit 
finish, Tarzan of Manisa’s home 
Spil National Park, will be TUR’s 
queen stage. 5th stage which 
starts from Manisa, continues 
TUR’s journey through North 
Aegean coast and reaches Ayvalık.

TUR’s 6th stage has a deep and 
historical meaning. Riders who will 
start from Edremit, will finish the 
57th edition of race in Çanakkale, 
in front of 57th Infantry Regiment 
Martyrdom.

Both Australian and New 
Zealander teams’ presence 
this year, will make this stage 
undoubtedly memorable and more 
special.

On the 7th day of the TUR, 
peloton will climb the Uçmakdere 
ascent for the first time.

On final day, İstanbul will mark 
the with the beauties of the ancient 
city.

Alışılagelmişin dışındaki parkuru ile bu yıl Tour of Türkiye 
güzel ve bir o kadar da zorlu.
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TUR’un startının verildiği Bodrum; şöhreti, denizi, koyları ve elbette 
tarihiyle harika bir destinasyon. Turizm alanındaki güzellikleriyle 

tüm dünyadan misafirlerini ağırlasa da tarihi önemini de kesinlikle 
atlamamak gerek. Bunların en başında elbette Bodrum Kalesi geliyor.

15. yüzyılda inşa edilen kale, aynı zamanda içerisinde Bodrum Su 
Altı Arkeoloji Müzesi’ni de barındırıyor. Zamanı olanlar için Bodrum 
Antik Tiyatro’yu görmelerini tavsiye edelim. İlçenin farklı haftanın farklı 
günlerinde kurulan semt pazarlarını gezmek hem yerel tatları deneme 
hem de yerel insanlarla sohbet etme anlamında değerli. Bodrum, 
yemek konusunda zorluk çekmeyeceğiniz bir yer. İlçe merkezinde 
özellikle pizzacılar leziz tatlar sunarken, merkeze birazcık mesafeli 
bulabileceğiniz Sade Ege Mutfağı ya da Bağ Arası gibi restoranlar sizi 
farklı yemekler konusunda tatmin edecektir.  

Kuşadası’na geçmeden önce Bodrum’da gezinirken Türk sinemasının 
nevi şahsına münhasır oyuncularından Taner Birsel her an yanınızdan 
bisikletiyle geçebilir diye de ekleyelim.

“Müze gibi memleket” Türkiye için lafın gelişi kurulmuş bir cümle 
değil. Sabit bir rotaya bağlı kalmayan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu’nun en heyecan verici yanı da bu. Niye bu kadar edebiyat 
parçaladık, çünkü çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, 
Bodrum gibi şöhreti bağlı bulunduğu şehri geçen Kuşadası’ndayız. 
Bisikletseverlerin de önemli rotalarına ev sahipliği yapan ilçe, sayısız 
tarihi noktalarıyla dikkat çekiyor. Zeus Mağarası, Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı, Andız Kulesi, Güvercin Adası… Vaktimiz az diyorsanız 
Güvercin Adası’nı görmelisiniz. Ya da 209 kuş türünün görülebildiği 
Kuşadası Milli Parkı da farklı bir tercih olabilir.

TUR’s starting location Bodrum is a wonderful destination with 
its fame, sea, bays and of course history. Although it welcomes 

guests from all over the world with its beauty as a tourism destination, 
Bodrum’s historical importance should be noticed. Bodrum Castle ise 
the most important part of that history.

Built in the 15th century, Bodrum Castle also houses the Bodrum 
Underwater Archeology Museum. If you have enough time you can 
visit Bodrum Ancient Theater  for more history and district markets at 
Bodrum’s different locations to taste and buy local flavors and meet 
local people. Bodrum has a large dining options in the city center with 
many local pizzerias and restaurants. Places like “Sade Ege Mutfağı” 
and “Bağ Arası” are located short distanced from city center and will 
satisfy you with special dishes. We should add that before telling about 
Kuşadası: When you are in Bodrum, well known Turkish actor Taner 
Birsel can pass by you on his bike during any time of the day.

 “A museum-like country” is not a random phrase for Turkey. 
Presidential Cycling Tour’s changing routes are one of the most exciting 
things. Why did we say that? Because we’re at Kuşadası, another city 
like Bodrum which is famous than its province. Kuşadası has important 
cycling routes for iders and draws attention wih its numerous historical 
locations. Cave of Zeus, Öküz Mehmet Pasha Caravanserai, Pigeon 
Island and Andız Tower... If you have limited time you should see Pigeon 
Island or Kuşadası National park where 209 bird species can be seen 
may be an alternate.

Maviye ve yeşile 
doyacaksiniz…
You will be full of
green and blue
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Dikkat edilmesi gereken yarışçılar

Riders to watch

SAM BENNETT (31) 
Bora - Hansgrohe - Sprinter

Başarılar / Achievements

9x etap/stage Tour of Türkiye 
3x etap/stage Giro d’Italia
3x etap/stage Vuelta a Espana
2x etap/stage Tour de France

THOMAS DE GENDT (35) 
Lotto Soudal - All Rounder

Başarılar / Achievements

2x etap/stage Tour de France
1x etap/stage Giro d’Italia
1x etap/stage Vuelta a Espana
3rd GC Giro d’Italia

CALEB EWAN (27) 
Lotto Souda l -Sprinter

Başarılar / Achievements

2x etap/stage Tour of Türkiye
5x etap/stage Tour de France
5x etap/stage Giro d’Italia
1x etap/stage vUELTA A espana

NAIRO QUINTANA (32) 
Arkea Samsic - Climber

Başarılar / Achievements

1x GC Giro d’Italia
1x GC Vuelta a Espana
2x 2nd GC Tour de France
3x etap/stage Tour de France
3x etap/stage Giro d’Italia
2x etap/stage Vuelta a Espana

JASPER PHILIPSEN (24) 
Alpecin - Fenix - Sprinter

Başarılar / Achievements

2x etap/stage Tour of Türkiye
3x etap/stage Vuelta a Espana
3x 2nd etap/stage Tour de France

JAY VINE (26) 
Alpecin - Fenix - Climber

Başarılar / Achievements

2nd GC Tour of Türkiye
2nd etap/stage Tour of Türkiye
3rd etap/stage Vuelta a Espana

NACER BOUHANNI (31) 
Arkea Samsic - Sprinter

Başarılar / Achievements

3x etap/stage Giro d’Italia
3x etap/stage Vuelta a Espana

ANDERS JOHANNESSEN (22) 
Uno - X Pro Cycling Team - Climber

Başarılar / Achievements

9th GC Tour of Türkiye
7th GC Tour de l’Avenir
1x etap/stage Tour de l’Avenir
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