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30 yaşındaki Eduardo Sepulveda kariyeri boyunca Türkiye 
Turu’nda üç kere mücadelede etti. Lakin her seferinde TUR’a 

iz bırakmayı bildi.
İlki 2015 yılındaydı, Arjantinli saf tırmanışçı o yıl yarışı 2’nci 

sırada bitirdi. Sonra aradan yıllar geçti. Bu sefer takvim yaprakları 
2021’i, genel klasman derecesi 3’ü gösteriyordu.

Sepulveda bu yıl Spil zirvesinden ilk sırada geçerek Türkiye 
Turu uzmanı olduğunu gösterdi. Kim bilir, belki de bu sefer sekiz 
gün sonunda eksik parçayı tamamlayacaktır.

A30-year old Eduardo Sepulveda has raced three times in the 
Tour of Türkiye during his career but he always managed to 

leave his mark. 
First one was in 2015, the Argentinean pure climber finish the 

GC in 2nd place. Then, years passed an calendar leaves were 
showing 2021, he was on the 3rd place of the GC podium. 

Sepulveda showed he’s a TUR Expert as the first rider to 
cross the finish line at Mount Sipylus. Who knows, maybe he’ll 
complete the missing part after eight days in Turkey.
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Türkiye Turu uzmanı
Specialist of Tour of Türkiye
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Bakan Kasapoğlu 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’nun 4’üncü etabını takip etti

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda İzmir-Manisa 
arasındaki 4. etabın startını T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Kasapoğlu’nun turkuaz 
bayrağı sallamasıyla 161 sporcu İzmir’den yola çıkarak günü Spil 
Dağı Milli Parkı’nda tamamladı. 

Bakan Kasapoğlu, startın ardından Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’ndan yarışın geride kalan 
günleri ve devamı hakkında bilgi aldı. Son 25km’yi parkurda araç 
içerisinde takip eden Kasapoğlu, zorlu finişe giden yolda dünyaca 
ünlü sporculara alkışlarıyla destek verdi. 

Finişin ardından podyum seremonisine katılan Kasapoğlu, 
etabın başarılı isimlerine ödüllerini takdim etti. Etabın kazananı 
Eduardo Sepulveda’nın yanı sıra ikinci sırayı alan Patrick Bevin 
ve üçüncü Harm Vanhoucke’ye madalyalarını ve el yapımı özel 
ödüllerini veren Kasapoğlu, genel klasman lideri olarak ikinci 
kez podyuma gelen turkuaz mayo Sepulveda’ya özel ödülünü ve 
madalyasını verdi. 

Ödül töreninin hemen ardından her iki basın tırını ziyaret 
eden Kasapoğlu, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbetin 
ardından çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Minister Kasapoğlu followed the 4th stage of the 57th 
Presidential Cycling Tour of Turkey

The 4th stage of the 57th Presidential Cycling Tour of Turkey 
was started by T.C. Minister of Youth and Sports Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu. Kasapoğlu waved the turquoise flag and 
161 riders started to race from İzmir and ended the day in Mount 
Sipylous National Park.

After the start, Minister Kasapoğlu got information from the 
President of the Turkish Cycling Federation Emin Müftüoğlu 
about the former and forthcoming stages. Kasapoğlu followed 
the last 25 km in the car on the route and supported the world-
famous riders with his applauses on the road through difficult 
finish.

Kasapoğlu, who participated in the podium ceremony after 
the finish, presented the awards and medals to the successful 
riders of the day. Kasapoğlu presented the medals and 
handmade special awards to stage-winner Eduardo Sepulveda, 
2nd placed Patrick Bevin and 3rd place Harm Vanhoucke. 
Minister Kasapoğlu welcomed stage winner Sepulveda for 
the second time and gave his special award and medal to the 
turquoise jersey owner Sepulveda. 

Visiting both press trucks right after the award ceremony, 
Kasapoğlu had a talk with press members and got information 
about their works.

Bakan Kasapoğlu 57. 
Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet 
Turu’nun 4’üncü 
etabını ziyaret etti

Minister Kasapoğlu 
visited the 4th stage of 
the 57th Presidential 
Cycling Tour of Turkey
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda İzmir-Manisa arasındaki 
4. etabı, Drone Hopper-Androni Giocattoli’nin Arjantinli lideri Eduardo 

Sepulveda kazandı. TUR’a daha önceki iki katılımında genel klasman 
podyumunda yer almayı başaran Sepulveda, genel klasman liderliğini de 
beklendiği üzere sprinterlerden aldı. 30 yaşındaki tırmanışçı, Spil’de aldığı 
puanlarla dağların kralı klasmanında da ilk sırayı aldı. Sepulveda günü hem 
turkuaz hem de kırmızı mayoyu alarak kapatırken diğer iki klasman lideri 
mayolarını korudular. 

Nötral bölümde günün favorisi Nairo Quintana bisiklet değiştirdi ve güne 
şanssız başladı. Etapta 40.5’inci km’de geçilen Türkiye Güzellikleri ara sprint 
kapısını Spor Toto’dan Oğuzhan Tiryaki ilk sırada geçti. Spor Toto’nun diğer 
sporcusu Feritcan Şamlı da kapıdan 3. geçerek 1 puanı aldı. Günün ikinci prim 
kapısı 97.7’inci km’de geçildi ve Feritcan Şamlı ara sprintte maksimum puanı 
alan isim oldu. Günün son primi ise finiş noktasında 1. kategori tırmanışla 
verildi ve etabı kazanan Eduardo Sepulveda, 10 puanı alarak dağların kralı 
klasmanının yeni lideri oldu. 

Etap başında oluşan 8 kişilik kaçış grubu, 13 kilometre kala tırmanışın 
hemen başlangıcında sona erdi. Tırmanışın ilk bölümünde Uno-X ve 
Alpecin-Fenix pelotonu çekerken sonrasında Arkea Samsic de kontrolü ele 
aldı. Yokuşta önce Quintana tempo yaptı, sonrasında da takım arkadaşı Edet 
atak denedi ancak ikisi de başarısız oldu. 

Tırmanışın sert bölümünde Eduardo Sepulveda güçlü bir atak yaptı 
ve kendisini takip eden kimse olmayınca Spil’de etabı alıp genel klasman 
liderliğine adımını attı.

Drone Hopper-Androni Giocattoli’s Argentinean leader Eduardo 
Sepulveda won the 4th stage of the the 57th Presidential Cycling Tour 
of Türkiye between İzmir and Manisa . Sepulveda, who managed to take 
place on the podium of the general classification in the two previous 
participations in the TUR, grabbed GC leadership from the sprinters as 
expected. The 30-year-old climber also took the first place in the king of 
the mountains classification with the points he got in Sipylus. Sepulveda 
wrapped up the day with both turquoise and red jerseys, while the other 
two classifications’ leaders kept their jerseys.

Nairo Quintana, the favorite of the day changed bike in the neutral zone 
and made a bad start to day. Oğuzhan Tiryaki from Spor Toto won the 
Beauties of Türkiye intermediate sprint, which was passed at the 40.5th 
km of the stage. His teammate Feritcan Şamlı was on the 3rd place and 
got 1 point. The second one of the day was intermediate sprint at 97.7 km 
and Feritcan Şamlı got the maximum points. The last prime of the day was 
awarded with the CAT1 climb at the Sipylous summit and stage winner 
Eduardo Sepulveda became the new leader of the KOM classification by 
getting 10 points.

An 8-man breakaway formed at the beginning of the stage and ended just 

before the CAT1 climb 13 kilometers to go. In the first kilometers of the climb, 

Uno-X and Alpecin-Fenix pulled the peloton while Arkea Samsic took control 

afterwards. Quintana dictated tempo and then his teammate Edet paced but 

both were unsuccessful.

Eduardo Sepulveda made a strong attack at the hardest part of the climb and 

no one managed to chase him. He took the stage in Sipylous and topped the GC.

Eduardo Sepulveda’nın geri dönüşü
Comeback from Eduardo Sepulveda
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Etap / Stage 4 
İzmir (Konak)-Manisa (Spil) (147 km) 



Manisa’yı terk etmeden önce birkaç not düşelim. Öncelikle kent 
merkezinden hareket eden ve muhtemelen pelotonun fire 

vermeden ulaşacağı Akhisar ilçesinde dünya ve Avrupa şampiyonu bir 
sporcu var. Akhisar doğumlu Türk jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı her gün 
ilçeden şehir merkezindeki salona giderek bu unvanları kazandı. 

Hala yaşamını bu ilçede sürdüren 20 yaşındaki şampiyon, turdan az 
önce ilçeden şehre giden bir aracın içinde yanlarından geçti muhtemelen… 
Öte yandan yemek için mola verecekseniz elbette ünü yine şehri aşan 
Manisaspor Kebapçısı ile Ramiz Köfte’ye uğrayabilirsiniz. 

TUR’a dönersek Akhisar’ın ardından tur 300 metre kadar tırmanışları 
kadar görüp Dikili’de yeniden sahile Ege denizlerine selam verecek. 
Sarımsaklı, Altınkum ve Badavut gibi plajlarda suların tadına erken 
tatilcilerine selam verip Ayazma Kilisesi yakınlarında belki de pelotandan 
koparak ipi ilk göğüslemek için çılgın ataklara kalkacaklar. Ayvalık’tan 
bahsedip Cunda’yı anmamak ayıp olmaz mı? Arnavut kaldırımlarla süslü 
sokaklarda dolaşırken Rum ustaların ellerinden çıkan tarihi taş binalara 
bakan şehir çocukları olarak ne kadar küçüldüğümüzü söylemeye de 
gerek yok! Evet turda takip eden gün yarışçıları bilemeyiz ama biz orada 
olanlar için çok zor olacak!

Let’s add a few notes before leaving Manisa. First of all, in Akhisar 
district, where peloton will reach directly after today’s start in Manisa, 

there’s a World and European champion athlete. Akhisar-born Turkish 
gymnast Ayşe Begüm Onbaşı won these titles by going to the gym in 
the city center from her hometown everyday. The 20-year-old world 
champion, who still lives in Akhisar, probably was on her way to the gym 
just before the start... On the other hand, if you’ve plans for a meal, you 
should stop at Manisaspor Kebapçısı and Remiz Köfte which are famous 
in Türkiye. 

Let’s return to TUR; after Akhisar, TUR will welcome short climbs up 
to 300 meters and will greet the Aegean Sea once again in Dikili and visit 
beaches like Sarımsaklı, Altınkum and Badavut. Maybe riders will try 
brave attacks for winning the stage just after Ayazma Church and in the 
meantime they’ll greet people who are on early season holidays. 

Would it not be a shame if we talk about Ayvalık without mentioning 
Cunda Island? We shouldn’t tell you how humiliated we are as city 
slickers when we are wandering the streets and looking at the historic 
stone buildings made by old Greek masters and streets decorated with 
cobblestones. Yes, maybe the next day of the TUR will not be hard but it’ll 
be sad and longing for us.

Ayşe Begüm Onbaşı’ya selam vermeden geçmeyelim…

Not pass without saying hello to Ayşe Begüm 

Etap / Stage 5
Manisa - Ayvalık (191.7 km)
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Turkuaz / Turquise
Genel Klasman / General Classification 

Eduardo Sepulveda / Drone Hopper-Androni Giocattoli

Kımızı / Red
En İyi Tırmanışçı / King of the Mountain 

Eduardo Sepulveda / Drone Hopper-Androni Giocattoli

Yeşil / Green
En İyi Sprinter/The Best Sprinter

Jasper Philipsen / Alpecin - Fenix

Beyaz/White
Türkiye Güzellikleri Sprint Primleri Lideri/
Treasures of Türkiye Sprint Points Leader

Vitaly Buts / Sakarya BB Pro Team
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Halil İbrahim’in
gözü yüksekte!
Halil İbrahim is 

a high-flyer!
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda, Alman takımı Bike Aid 
adına yarışan bisikletçimiz Halil İbrahim Doğan, uluslararası alanda 

isminden söz ettirmek istediğini söyledi. Yeni takımında mutlu olduğunu 
söyleyen genç pedal, yurt dışında Türkiye’yi temsil etmekten gurur 
duyduğunu ifade etti. 

Bu sezon Alman kıta takımı Bike Aid’e transfer olan milli bisikletçimiz Halil 
İbrahim Doğan, yeni takımında kendisini göstererek uluslararası alanda adı 
anılan bir bisikletçi olmak istediğini söyledi.

Almanya’da bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan, farklı 
ülkelerde gelen sporculara şans tanıyan Bike Aid formasıyla ilk yarışına 
şubat ayında Tour of Antalya’da çıkan ve takımıyla 4. sırayı elde eden Doğan, 
57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda da pedal basıyor.

Daha önce de katıldığı TUR’da bu kez daha üst sıraları hedefleyen 21 
yaşındaki genç pedal Halil İbrahim Doğan, görüşlerini şöyle dile getirdi: “Yeni 
takımıma çabuk alıştım. Ekip arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Bireysel olarak 
kaçışlarda yer alarak kendimi göstermek istiyorum. Bike Aid’te mutluyum 
ama hedefim daha büyük takımlarda da yarışabilmek. Bunun için böyle büyük 
turlarda kaçışlara girip kendimi göstermeye çalışıyorum. TUR’un devamında 
6. etabı gözüme kestirdim, özellikle Tekirdağ etabında da kaçmak istiyorum. 
Tabii ki burada dünya çapında takımlara karşı zor yarışlar oluyor fakat takımca 
büyük tebrübe kazanıyoruz.”

İlk gün son 20 km’de yorgun düştüğü için gruptan ayrı geldiğini ve bu 
nedenle genel klasmanda iddiası olmadığını hatırlatan Halil İbrahim Doğan, 
“Fakat tur devam ediyor ve etaplarda ilk 20’ye girebilmek benim için harika 
olur” diye konuştu.

‘TUR RAHATLIKLA İLK 10’A GİRER’

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun artık bir dünyaca 
bilinen bir marka yarış olduğunu söyleyen Doğan, “Bu yılki etaplar 
mükemmel. Gerek Bike Aid’deki takım arkadaşlarım, gerekse diğer 
yabancı bisikletçiler turun çok kaliteli olduğundan bahsediyor. Otelleri 
ve yemekleri de çok beğeniyorlar. Bisiklet takviminde böyle kaliteli 
organizasyonlar fazla yok. Dünyada rahatlıkla ilk 10’a girebileceğini 
düşünüyorum.”

“BİZLER ÖNCÜ OLUYORUZ’

TUR sonrası biraz dinlenip ailesini ziyaret edeceğini fakat sonrasında 
yoğun bir takvimi olduğunu ifade eden Halil İbrahim Doğan, şöyle devam 
etti: “Avrupa’daki yarışlara devam edeceğim. Planlarımızda Nisan sonu 
Tour de Bretagne ve sonrasında Belçika’da tek günlük yarışlar var. 
Temmuz’da da Romanya’da Sibiu Turu’nda pedal basacağım. Yurt dışında 
bir Türk bisikletçi olarak ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum. 
Ahmet Örken ve ben bu konuda öncü oluyoruz. Umarım bu sayı giderek 
artar ve biz de yol bisikletinde dünya çapında isimler yetiştirebiliriz.”

Our cyclist Halil İbrahim Doğan who rides for German team Bike Aid 
said that he wanted to make his name in the international arena. 

Young rider said he’s happy with his new team and proud to represent 
Türkiye abroad. 

Halil İbrahim Doğan transferred to German continental team this 
season, gave a good account for himself in his new team and said he 
wants to be a world-famous cyclist. 

Doğan, who raced his first race in Tour of Antalya with Bike Aid which 
was established as a social responsibility project in Germany and gives a 
chance to riders from different countries, and achieved 4th place with his 
team, also competing in the 57th Presidential Cycling Tour of Türkiye. 

Doğan participated in the TUR before and aims higher places in GC this 
time. 21-year-old rider expressed his opinions: “I had a quick adaptation 
to my new team. I get on well with my teammates. I want to show my 
name with solo breakaways. I am happy in Bike Aid but my goals is to 
compete for bigger teams. That’s why I try to show myself in breakaways 
on such big tours like TUR. In the next stages of the TUR, my eyes are on 
the 6th stage and I want to attack in the Tekirdağ stage as well. Of course 
it’s hard to race against worldwide known teams but we are gaining great 
experiences as team.”

He reminded that he dropped from breakaway because he was tired 
20 kilometers to long in the 1st stage and therefore he didn’t have any 
goals for GC. He said: “TUR continues and it would be great to stay in top 
20 in stages.”

TUR IS A TOP 10 RACE EASILY

Halil stated that the Presidential Cycling Tour of Türkiye is now a 
world-renowned brand and continued his words as follows: “This year’s 
stages are excellent. Both my teammates at Bike Aid and other foreign 
cyclists talk about the high quality here. They also like hotels and foods 
very much. There not many such quality organizations in the cycling 
calendar. I think TUR can easily enter the top 10 races in the world.”

”WE ARE LEADING THE FIELD”

Halil, who stated he wants to rest and visit his family after the TUR, 
has a busy schedule in this season: “I will continue to race in Europe. Our 
plans includes Tour de Bretagne and some one day races in Belgium. In 
July, I’ll rade Sibiu Tour in Romania. As a Turkish cyclist who races abroad, 
I’m proud to represent my country. Ahmet Örken and I are pioneers for 
younger riders. I hope this number grows and we can have world-class 
names in cycling.”


