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Ewan sezonu açtı

Ewan opened the season
5

7. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Bodrum-Kuşadası etabını Lotto Soudal’dan Avustralyalı yıldız Caleb Ewan kazandı. Daha önce
2019’da TUR’da iki galibiyet elde eden 27 yaşındaki Avustralyalı sprinter, ülkemizde kariyerinin 3. yarış zaferini elde etti. Caleb Ewan, aynı
zamanda genel klasman lideri olarak turkuaz mayoyu, puan klasmanı lideri olarak da yeşil mayoyu sırtına geçirdi.

L

Fotoğraf/Photo Onur Çam

otto Soudal’s Australian star Caleb Ewan who just returned to racing after his illness, won the 1st stage of the 57th Presidential Tour of
Türkiye from Bodrum to Kuşadası. 27-year-old Australian sprinter, who had two wins in the TUR in 2019, won his third stage of his career in
Türkiye. Also, Caleb Ewan wore turquoise jersey as general classification and green jersey as points classification leader.
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Bisiklet sporunun yaygınlaştırılmasında, bisikletin daha fazla kullanılmasında
ve tanıtımında bu yarışın önemli roller oynayacağına inanıyorum
I believe that TUR will take important role to development and promotion of
cycling and boost bicycle usage

C

T

umhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirilen
57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, büyük bir
heyecanla Bodrum’da başladı. Ön hazırlık kısmında da yoğun
çabalar sarf edildi. Bodrum halkı sağ olsun yarışa sahip çıktı ve
güzel bir katılımla TUR’a başladık.

he 57th Presidential Cycling Tour of Turkey, organized under
the auspices of our President, started in Bodrum with great
excitement. Intense pre-tour preparations made and thanks to
Bodrum’s local people who took care of the race and we started with a
great participation.

Öncelikle, Türkiye Turu ülkemizin uluslararası arenada
tanıtımına çok önemli katkılar sağlayan bir organizasyon. Gençlik
Spor Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, güvenlik
birimlerimiz, valiliklerimiz, kaymakamlarımız ve belediye
başkanlarımızın yoğun destekleriyle gerçekleştirilen çok değerli bir
sportif organizasyon Türkiye Turu.

First of all, it is an organization that makes an important contribution
to the promotion of Türkiye in the international arena. It is a very
successful organization that has been held with solid supports of the
Ministry of Sports, the Ministry of Culture and the Ministry of Interior
in addition to security unites, governorships, district governors and
mayors.

Bu güzel organizasyonun kazasız belasız ve başarılı geçmesini
diliyorum. Bisiklet sporunun yaygınlaştırılmasında, bisikletin
daha fazla kullanılmasında ve tanıtımında bu yarışın önemli roller
oynayacağına inanıyorum. Tüm bisikletçilere başarılar diliyorum.

I wish this beautiful organization to be successful without any
accidents. I believe that TUR will take important role to development
and promotion of bicycle and boost bicycle usage. I wish all riders the
best of luck.

TUR NEWSPAPER
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Doğaya
saygı
T

our of Türkiye’nin başlangıcına ev sahipliği yapacak Bodrum’da, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından hareketle bir ilk
gerçekleştirilerek Güvercinlik-Meşelik bölgesinde 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet TURU hatıra ormanı oluşturuldu. T.C.
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Vali Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve
TBF Başkanı Emin Müftüoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen törende aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu bölge halkı, medya mensupları ile
birlikte fidan dikim törenine eşlik ettiler.
Bisikletin fosil yakıt kullanılmayan, çevreci ve küresel ısınmanın önlenmesine çözüm olarak kısa mesafelerde alternatif ulaşım aracı olması
vizyonu doğrultusunda Güvercinlik-Meşelik bölgesinde oluşturulan hatıra ormanına, bisikletçilerin kat edecekleri mesafe kadar, yani 1303 tohum
topu bırakıldı.

I

n Bodrum, which will host the start of the 57th Presidential Cycling Tour of Türkiye’s 1st stage, a memorial forest was created in GüvercinlikMeşelik region after last year’s heartbreaking forest fires in Bodrum and Türkiye. The Presidency of the Republic Of Türkiye’s General
Manager of Personnel and Principles Vali Bilal Şentürk, the Goverenor of Muğla Orhan Tavlı, Bodrum Mayor Ahmet Aras and the President of
Turkish Cycling Federation Emin Müftüoğlu participated at the planting ceremony with locals including many children.
As a huge alternate of transportation which doesn’t use fossil fuels, nature-friendly and creating solutions for global warming... In line with the
that vision of bicycle, 1303 seed balls which represents total kms of TUR were planted in the memorial forest in Güvercinlik-Meşelik region.

Respect
for
nature
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Selçuk(Ephesus)-Alaçatı (158 KM)
İ

lk gün koşulan en uzun etabının ardından turun bin kişilik dev
kafilesi, ikinci şehre çıkarma yapıyor. İzmir ilinin biri tarihi diğeri
magazin yönüyle ünlü ilçesi arasında geçecek etapta yine tarih
içinde kaybolmaya hazır olun. UNESCO tarafından 2015 senesinde
Dünya Mirası listesine alınan Efes Antik Kenti, burada birkaç satırda
anlatılmayacak kadar önemli bir yer. M. Ö. 3000 yılında kurulan Efes;
tarih boyunca defalarca yıkılıp yeniden kuruldu. Burada Efes Ören Yeri,
Meryem Ana Kilisesi, St. Jean Kilisesi, İsa Bey Camisi, Yedi Uyuyanlar
Mağarası, Artemis Tapınağı ve Şirince köyünü ziyaret edebilirsiniz. Evet
etap bitti, artık Alaçatı’dasınız. Biraz suni olarak şöhrete kavuşan buranın
da tadını çıkarabilirsiniz. Arnavut kaldırımlı sokakları sebebiyle rahat
bir ayakkabıyı tercih etmenizi önerelim. Kesme taş evlerin arasında
incik boncuk bakmaktan sıkıldıysanız Delikli Koy’a gidip gün batımında
dinlenebilirsiniz.

A

fter the longest stage of the TUR on day 1, TUR’s giant convoy
which contains a thousand people, lands in the second city. Get
ready to get lost in history again on 2nd stage that will pass between
one of the historical districts of İzmir and other magazine-famous town.
Ephesus Ancient City, which was included in the World Heritage list by
UNESCO in 2015, is one of the most important ancient towns in Turkey
and can not be explained in a few words. Ephesus founded in BC 3000,
has been destroyed and rebuilt many times in 5000 years. You can visit
Ephesus Ancient City and Ruins, Virgin Mary Church, St. Jean Church,
İsa Bey Mosque, Seven Sleepers Cave, Artemis Temple and Şirince
village here. And yes, the stage is over and we arrived to Alaçatı. You can
also enjoy this town which has gained an imitated fame in recent years.
We can advice you to wear your the most comfortable sneakers due to
Alaçatı’s cobblestone streets. If you are tired of enough of looking at
trinkets among the cut stone houses, you should visit Delikli Bay and
relax against sunset.

]
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Turkuaz / Turquise
Genel Klasman / General Classification
Caleb Ewan Lotto Soudal

Kırmızı / Red
En İyi Tırmanışçı / King of the Mountain
Nicolas Edet Arkea-Samsic

Yeşil/Green
En İyi Sprinter/The Best Sprinter
Caleb Ewan Lotto Soudal

Beyaz/White
Türkiye Güzellikleri Sprint Primleri Lideri/
Treasures of Türkiye Sprint Points Leader
Vitaly Buts Sakarya BB Pro Team

6

TUR GAZETESİ

Bavula sığmış hayattan TUR’a
From life in a suitcase to the TUR
S

akarya BB Pro Team’in Ukraynalısı Vitaly Buts, şubat ayı sonlarına
doğru ailesini ziyarete ülkesine gittiğinde bir sabaha gözlerini
patlama sesleri ve sirenler eşliğinde açacağını tahmin edemezdi. Ama
oldu.
“Eşim ve iki kız çocuğumla birlikte oturma odasına toplandık. Koltukta
otururken hepimizin gözleri önümüzde duran bavuldaydı. Koskoca
bir hayatı bir bavula nasıl sığdırabilirdiniz ki? Çocuklarımız vardı ama
yanımıza oyuncak alamadık” diyor 35 yaşındaki tecrübeli isim Buts.
Buts’un Türkiye’ye tekrardan dönüşü yaklaşık bir ay sürdü. Bu süre
zarfı içerisinde daireleri ve sığınak arasında adeta mekik dokuyan Buts
ailesi geceleri, ani bir saldırı ihtimaline karşı gündelik kıyafetleriyle
uyumuş.
Elbette bu şartlar altında Buts’un bisiklet antrenmanı yapması söz
konusu dahi olamazdı. Öyle ki seneye Türkiye Turu’nda etap kazanma
hedefiyle giren TUR’un son Dağların Kralı mayosu yerine takımı TUR’da
koşacak alternatif sporcu arayışına bile girmiş.
Buts’un tahmin edemeyeceği şeylerden biri de bir yıl önce üzerinde
Kırmızı Mayo ile çıktığı Kuşadası podyumundan bu sefer Türkiye
Güzellikleri Sprint Primleri Lider Mayosu ile inmesi olurdu herhalde.
Yine de spordan daha önemli şeyler olduğunu hatırlattı bize Buts.
Elinde Ukrayna bayrağı alkışlar arasında gözyaşlarına hakim olmaya
çalışırken.

Fotoğraf/Photo Yücel Çakıroğlu

W

hen Sakarya BB Pro Team’s Ukrainian rider Vitaliy Buts visited
his country in late February, he couldn’t imagine that one
morning he would open his eyes to explosions, sirens and war. But it
happened.
“We gathered in the living room with my wife and two daughters. As
we sat on the sofa, we all were looking at a suitcase in front of us. How
could you fit your whole life in a suitcase? We had our children but we
couldn’t take their toys with us”, says 35-year-old veteran rider Buts.
Buts’ return to Turkey took about more than one month. During
this time, he shuttled between his home and shelter, his whole family
members slept every night in their daily clothes in case of a sudden
attack.
Of course, training with his bike was out of the question for Buts. Even,
instead of Buts who is TUR’s last King of the Mountains jersey holder his
team which started to season for a stage win goal in TUR, was already in
search for a replacement for its TUR squad.
One of the things Buts couldn’t predicted was that his appearance on
stage podium in Kuşadası where he was Kings of Mountain classification
leader in his last visit to city, as a Beauties of Türkiye intermediate sprint
prime leader.
Still, Buts reminded us that there are more important things than sport
when he was raising Ukraine flag on podium with the applause and trying
to control his tears.
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Rakamlar her şeyi anlatıyor
Numbers tell everything
B

isikletçinin ismi ne kadar büyükse girilen rekabet de o
denli büyük olur. Hatta bazen rekabet tek bir yarışla sınırlı
kalmaz, o yarışın geneline sirayet eder. Nasıl mı?
Örneğin geçtiğimiz yıla kadar Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu’nun en fazla etap kazanan sporcusu 11 ile Alman
sprinter Andre Greipel’dı. Lakin Cavendish 2021 yılında kazandığı
dört etapla ”Gorilla” lakaplı sprinterin rekoruna ortak oldu.
Her ne kadar Greipel geçtiğimiz sezon sonu sporu bıraktığını
açıklasa da Mark Cavendish’in ezeli rakibinin rekoru kırmak için
önünde hala yıllar var. Lakin onun da takımı Quick-Step Alpha
Vinyl Team bu sene TUR’da yer almıyor.
Hal böyle olunca gözler katıldığı üç TUR’da tam 9 etap zaferi
yaşayan İrlandalı sprinter Sam Bennett’a çevrildi. Katıldığı her
TUR’da en az iki etap kazanmayı başaran İrlandalı sprinter, bu
istatistiğini bu yıl da sürdürürse en azından Cav ve Greipel’in
rekoruna yakalamış olacak. Eğer bu ortalamanın bir üstüne
çıkmayı başarır ise Türkiye Turu tarihinin en fazla etap kazanan
bisikletçisi unvanıyla bir sonraki sefer için ülkeden ayrılmış olacak.
Yine de bir süreliğine geleceği bırakıp geçmişe bir göz atalım

I

f a riders name is bigger, the race will be bigger also. In
fact, sometimes competition never fits in a single edition, it
spreads to that race’s history. How is this possible?
For example, Andre Greipel was TUR’s all time stage wins
record holder with 11 wins until last year but Mark Cavendish
caught him wih 4 stage wins and shared the record with Gorilla
nicknamed German sprinter.
Although Greipel’s retirement announcement at the end of
last season, his arch-rival Mark Cavendish has still a few years to
break the record. However, Cav’s team Quick-Step Alpha Vinyl is
not participating in TUR in 2022.
As such, all eyes were turned to 9 times stage winner Irish
sprinter Sam Bennett. He managed to win at least two stages
in his every participation in the TUR and there’s a big chance for
him to break Cavendish and Greipel’s record if he manages to
keep hes usual form in Türkiye. If he could win one more than his
average wins per edition, he will leave Türkiye as all-time record
holder.
After all, let’s leave the future and take a loot at the past.

7

8

TUR GAZETESİ / TUR NEWSPAPER

Haberler ve Sosyal Medya
News and Social Media

