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İlklerin Etabı

The Stage of Firsts
Ö

nceki etaplarda podyumun en üst basamağına yaklaşan
Team DSM, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda
büyük bir dayanıklılık ve ekip çalışması sergileyerek Sam
Welsford’u sprint finişine kusursuz şekilde getirdi. Pist
bisikletinde şampiyonlukları olan Welsford ise üstüne düşeni
yaptı.
Bu zafer beraberinde bir dizi ilki de getiriyor. Ayvalık ilk defa
bir TUR etabına ev sahipliği yaparken, Team DSM erkekler
programında sezonun ilk galibiyetini , Welsford ise profesyonel
kariyerinin ilk yol zaferini aldı.
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fter battling for the podium in the previous stages, Team
DSM showed great endurance and teamwork in the
Presidential Cycling Tour of Turkey and brought Sam Welsford to
the sprint finish flawlessly. Welsford, who also has track cycling
medals, did his part.
This stage win brings a couple of firsts. While Ayvalık hosted a
TUR stage for the first time, DSM took the first win of the season
in the men’s calendar and Welsford won his first win in the
professional peloton.
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TEAM DSM’den
sezonun ilk
galibiyeti
First win of the
season from
TEAM DSM
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7. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda ManisaAyvalık arasındaki 5. etabı, Team DSM’in Avustralyalı sprinteri
Sam Welsford kazandı. Welsford, bu sezon TUR’da etap kazanan
3’üncü Avustralyalı bisikletçi oldu. Günün klasmanlarında
herhangi bir değişiklik yaşanmazken, mayo sahipleri, klasman
liderliklerini bir sonraki güne taşımayı başardılar.
Etaba ise bir veda haberi ile başladık. Arkea Samsic’in
Kolombiyalı süper yıldızı Nairo Quintana, düştüğü 2’nci etaptan
kalan sakatlığı nedeniyle 5’inci etaba başlamayarak TUR’dan
ayrıldı.
160 kişinin start aldığı günde ilk kaçış grubu 36’ncı
kilometrede oluştu. Spor Toto’dan Feritcan Şamlı ve Saris Rouvy
Sauerland’dan Michiel Stockman’ın yer aldığı kaçış grubu,
yakalanana dek kapılardan ilk iki sırada geçen isimler oldu. İkili,
kaçıştaki ilk 15km’de 4 dakika 20 saniyelik fark oluşturdular.
Günün ilk kapısında 32üncü kategori tırmanışı Michiel Stockman
önde geçti ve maksimum puanı aldı. Burada verilen puanlar,
dağların kralı klasmanının zirvesine etki etmedi.
Günün ikinci prim kapısı olan ara sprintte Feritcan Şamlı ilk
sırada geçerken ikincilik Michiel Stockman’a gitti. Pelotona kalan
son puan ise genel klasman ikincisi Patrick Bevin aldı ve böylece
elde ettiği bonus saniye ile genel klasman lideri Sepulveda’yla
aradaki farkı 1 saniye indirdi. İkili kaçış, kapıların ardından zaman
farkını da 5.5 dakikaya kadar yükselttiler ancak kısa süre sonra
tempoyu bırakıp pelotonla birleştiler ve kaçış sona erdi. Yeni
kaçış grubunun oluşması uzun sürmedi. Finişe 50km kala ikinci
bir kaçış grubu oluştu ancak kısa süre içerisinde bu kaçış da birer
birer tempo kaybederek pelotona dahil oldu.
Günün son kapısı olan Türkiye Güzellikleri sprint primini
ise Sakarya BB Pro Team’den Batuhan Özgür ilk sırada geçti.
Ayvalık’a birkaç km kala sprint trenleri oluşmaya başlarken son
700 metredeki kazada pelotonun büyük bölümü geride kaldı.

Günün finali ise yıldız isimlerin sprintlerine sahne oldu. Gülen
ise bir Avustralyalı, Sam Welsford (Team DSM) oldu. Welsford’un
ardından ikinci sırayı puan klasmanı lideri Jasper Philipsen
alırken üçüncü sıradaki isim Arvid de Kleijn oldu. Bu sezon
galibiyeti olmayan WorldTour ekibi olan Team DSM, bu sonuçla
şanssızlığını da kırdı.

T

eam DSM’s Australian sprinter Sam Welsford won the
5th stage of the 57th Presidential Cycling Tour of Türkiye.
Welsford became the 3rd Australian to win a stage in the TUR
this year. There were no changes in the classifications and all
jersey owners managed to continue with their leaderships. We
started to stage with sad news also; Arkea Samsic’s Colombian
star Nairo Quintana left the TUR because of injuries which he has
been affected since 2nd stage.
160 riders started to stage and first breakaway of the day
was formed at 36th km including Feritcan Şamlı from Spor Toto
Cycling Team an Michiel Stockman from Saris Rouvy Sauerland.
Breakaway duo have caught by peloton after first two primes of
the day. Breakaway raised the gap to 4 mins 20 secs in first 15
kilometers after their attack. Yesterday’s first prime was CAT3
climb which won by Michiel Stockman. Prime results didn’t affect
top of the KOM classification.
At the intermediate sprint prime, Feritcan Şamlı took
maximum points and managed to beat 2nd placed Stockman.
Peloton challenged for last 1 point from the prime and Patrick
Bavin who sit on 2nd place of the GC, gained 1 point and with
1 second bonus, he decreased the gap between GC leader
Sepulveda and haim to 13 secs from 14 secs. 2-man breakaway
managed to rise time gap against the peloton to 5 mins 30 secs
but just before that point, they slowed their pace and joined to
peloton. 50 kilometers to go, a new breakaway attacked from
peloton and they got caught by peloton one by one.
Sakarya BB Pro Team’s Batuhan Özgür won the Beauties of
Türkiye sprint prime which is last prime of the day. While peloton
was preparing for sprint battle in Ayvalık, huge part of the
peloton left behind due to a crash 700 meters to go.
We witness a great sprint battle between star riders and
another Australian was topped the podium: Sam Welsford (Team
DSM). Points classification leader Jasper Philipsen took 2nd
place and Arvid de Kleijn completed the podium of the 5th stage.
Team DSM, which was the only World Tour team without any
wins in 2022, got their first victory of the season.
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En duygusal etap Çanakkale’de
The most emotional stage in Çanakkale
A

Etap / Stage 6

Edremit-Eceabat
(57. Alay Şehitliği)
(205 KM)

kçay’dan ayrılıyoruz bu
sabah… Giderken ardımızda
neler bırakıyoruz peki? Ünlü
sinema sanatçısı Tuncel Kurtiz’in
“Beni buraya gömün” diye
vasiyet ettiği Çamlıbel köyünü
mesela… Adatepe, Ayvacık,
Ezine, bisikletçiler buradan
geçerken televizyondan bile
izleseniz oksijeni ciğerlerinizde
hissedeceksiniz. Bir kere Kaz
Dağları var. Astım hastaları
başta olmak üzere türlü derde
şifa olan bir yer burası. Sadece
dağ demenin haksızlık olacağını
elbette biliyoruz, o yüzden Kaz
Dağları’nın zarar görmemesi için
dikkatle basıyoruz pedallara.
(Bu arada rastlarsanız bu yörede
kiminin müdavimi olduğu, kiminin
de pek hazzetmediği höşmerim
tatlısını tatmayı da ihmal etmeyin.)
Hasanboğuldu, Sütüven Şelalesi
ve Güre Kaplıcaları’na da yolunuzu
düşürmenizi salık veriyoruz.
Gelelim bu etabın sona ereceği
“satranç tahtası” konumuna.
Evet, yabancı gazeteciler burayı
bu isimle anmışlar. Dünya tarihi
açısından önemli sonuçlar doğuran
bu topraklarda bugün dünyanın
pek çok farklı coğrafyasından
yarışçı yer alacak. 250 bine yakın
Türk askerimizin yanında yaklaşık
olarak aynı sayıda yabancı askerin
de yattığı unutulmaz topraklar...
Mustafa Kemal Atatürk, burada
hayatını kaybeden yabancı
askerlerin ailelerine dünya taihinin
en anlamlı mesajlarından birini
göndermişti: “Evlatlarınız bizim
bağrımızdadır, huzur içindedirler
ve huzur içinde rahat rahat
uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta
canlarını verdikten sonra artık
bizim evlatlarımız olmuşlardır.”
Turun önemli bir yanı da geçiş
güzergahında yeni hizmete
giren 1915 Çanakkale Köprüsü…
Bisikletçiler, Türkiye’de Asya ile
Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan
dördüncü köprüde 4600 metre
sürüş yapacaklar.

W

e’re leaving Akçay this
morning... What do we leave
behind us? Çamlıbel village, where
is the famous Turkish actor Tuncel
Kurtiz willed “Bury me here” for
example... Even if you watch it
on TV, you’ll feel the weather of
oxygen-rich places like Adatepe,
Ayvacık and Ezin when cyclists
pass by. And Mount Ida is there
also. This is a place which heals
all kind of problems, especially
for asthmatic people. Of course it
wouldn’t be fair if we call there as
just a mountain, so we’re pedalling
there cautiously to save Mount
Ida’s unique nature. By the way, if
you come across it, don’t forget to
taste “höşmerim” dessert which
half of the people love and other
half don’t. We also recommend
you to spend your time in gorgeous
places like Hasanboğuldu Valley
Lake, Sütüven Waterfall and Güre
Hot Springs.
Let’s bend to the “chessboard”
location where the stage will finish.
Yes, foreign journalists are calling
here as a chessboard. Today, riders
from different geographies of
the world will compete here that
has defining moments for world
history. About same numbers
of foreign soldiers lie alongside
250 thousand Turkish soldiers at
this memorable lands. Mustafa
Kemal Atatürk sent one of the
most meaningful messages in the
world history to the families of the
foreign soldiers who lost their lives
there: “Your sons are in our bosom.
They are in peace. After having lost
their lives on this soil they have
become our sons as well.”
One of the most important
places of the TUR route is the
recently-launched 1915 Çanakkale
Bridge... The peloton will ride
4600 meters on Türkiye’s fourth
bridge connects Asia and Europe.
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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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Sam Bennett: Türkiye,
kariyerimin dönüm noktası
Sam Bennett: “Türkiye is
milestone in my career”
lazım. Takımımla beraber gün gün
bakarak ilerleyeceğiz.”
“Bu sporda içinde bulunduğum
durumlarda her zaman baskıyı
üzerimde hissettim. Ama buraya
gelirken asıl baskıyı kendi kendime
yaptım diyebilirim. Daha önce
9 etap kazandığım bu yarışta
yine kazanmam gerektiğini
hissediyordum. Yarış başladığında
kendi kendimi hayal kırıklığına
uğrattığımı söyleyebilirim. Dış
baskıdan çok kendi üzerinde
kurduğum baskı bana yetti!”
‘HARİKA BİR HAZIRLIK YARIŞI’
Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu’nun farklı bisikletçilerin
kendilerini test edebildiği etaplara
sahip olduğuna dikkat çeken Sam
Bennett, TUR ile ilgili şunları söyledi:
“Spil Dağı’nda 13km’lik müthiş bir
tırmanış vardı, sprinterler için de çok
uygun etaplar mevcut. Daha önce
benim de kazandığım Gelibolu’daki
etap ise kısa yokuşları alabilen
sprinterlere imkan sunuyor. Kısacası,
tüm bisikletçiler için koşulması
güzel bir tur oluyor. Farklı seviyedeki
takımlar ve bisikletçiler için harika bir
hazırlık yarışı olarak tanımlayabilirim.
Organizasyon da çok güzel ve geri
dönmek için yeterince sebep var. ”
‘HENÜZ İSTEDİĞİM NOKTADA
DEĞİLİM’
Dizindeki sakatlık nedeniyle geçen
sezon uzun süre zorluk çektiğini
dile getiren Sam Bennett, bu sezona
ilişkin hedeflerini ise şöyle açıkladı:
“Yeniden en iyi performansıma
ulaşmaya çalışıyorum. Bisiklet
gerçekten zor bir spor ve geri
dönüşler kolay olmuyor. Yıllardır
yaptığım onca antrenmanın ardından
vücudumun yeniden o günleri
hatırlayacağını umuyordum! Fakat
hiç kolay olmadı, bunun için uzunca
bir zaman gerekiyor. Hala istediğim
noktada değilim ve bunun için en az
bir aya daha ihtiyacım var. Umarım
yeniden yarış kazandığım günlere
geri dönebilirim. Bu tur sonrasında
bir süre dinlenmeyi düşünüyorum.
Sonrasında sıkı antrenmanlara devam
edeceğim. Birkaç haftalık çalışmadan
sonra tek günlük yarışlar ve Belçika

Turu’na girmeyi planlıyorum.
Sonrasında ise Fransa Turu’nda
etaplar almak için mücadele
edeceğim.”
BİSİKLETİNDE NAZAR
BONCUĞU VAR!
Sam Bennett, bu tur öncesinde
Türkiye’de kendisine hediye
edilen ve bisikletinde taşıdığı
nazar boncuğunun kendisini
kötülüklerden koruduğuna inanıyor:
“Nazar değmesin diye bana verilen
bu boncuğu bisikletimden hiç
çıkarmıyorum. Mekanikerler bazen
bisikletten çıkarmak istiyorlar, ben
de hemen ‘Sakın ona dokunmayın’
diyorum! O nazar boncuğu artık
benim bisikletimin temel bir parçası
oldu. Umarım bana şans getirir ve
sakatlıklardan korur. Bunun için
tahtaya vuruyorum!”
Hayranlarına ne mesaj vermek
istediğini sorduğumuzda ise
Bennett, sözlerini şöyle noktaladı:
“Her zaman söylediğim gibi,
hangi alanda olursa olsun başarılı
olmak için konfor alanınızdan
çıkmanız ve kendinizden ödün
vermeniz gerekiyor.
Bisiklette de bu böyle.
Eğer iyi bir bisikletçi olmak
istiyorsanız, önce konfor
alanınızı terk edip sürekli
limitlerinizi zorlamanız
gerekiyor.”
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umhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu’nda 9 etap zaferi
bulunan yıldız bisikletçi Sam
Bennett, Türkiye’deki ilk yarışının
kariyerinin dönüm noktası oluğunu
söyledi. Bisikletinde nazar boncuğu
taşıyan İrlandalı pedal, “TUR’a
dönmek için her zaman yeterince
sebep var” diyor.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu’nda kazandığı toplam 9
etap birinciliğiyle tarihin en başarılı
isimleri arasında yer alan İrlandalı
yıldız Sam Bennett, Türkiye’nin
kariyeri için dönüm noktası
olduğunu söyledi. 2017 yılında ilk
kez katıldığı TUR’da kazandığı 4
etabın kariyerini değiştirdiğini dile
getiren Bennett, “Giro’ya katılmıştım
ve sonrasında yaşadığım sorunlar
nedeniyle vücudumu toparlamam
kolay olmamıştı. Sezon sonunda
Türkiye’de kazandığım 4 etap
birinciliğiyle özgüvenim yerine
geldi, mental olarak yeniden
kendimi buldum. Sonrasındaki
sezonlarda da büyük turlarda etap
zaferleriyle yoluma devam ettim.
Türkiye gerçekten kariyerimin
dönüm noktası oldu diyebilirim.”
ifadelerini kullandı.
Andre Greipel ve Mark
Cavendish’in turdaki 11
etap zaferlerini yakalayıp
yakalayamayacağı konusunda
ise bu yıl için umutlu olmadığını
söyleyen 31 yaşındaki İrlandalı
pedal, “Belki bu yıl değil ama
gelecek yıllarda olabilir. Yarışmadan
bilemeyiz tabii ki. Oldukça zor
gözüküyor ama bunun için
gelecekte şansım olabilir.” dedi.
‘YENİDEN BURADA OLMAK
GÜZEL’
Türkiye’de harika yarışlar
geçirdiğini söyleyen Bennett,
sözlerine şöyle devam etti:
“Yeniden burada olmak çok güzel.
Yine iyi bir hava, dost canlısı insanlar
ve güzel bir yarış var. Ne yazık
ki şu andaki performansım etap
kazanmama yetmedi ama umarım
kalan bölümde etap alabilirim.
Tabii ki benim için tur bitmedi ama
fırsatların azaldığını söylemek
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S

tar rider Sam Bennett, who won 9
stages in the Presidential Cycling
Tour of Türkiye, said that his first
race in Türkiye was the milestone in
his career. “There’s always enough
reasons to return to the TUR” says
Irish rider who carries the evil eye
bead on his bike.
Iris star, who is among the most
successful names with a total of 9
stages in the TUR, said that Türkiye
was a milestone in his career. He says
his TUR debut with 4 stage wins in
2017 has changed his career path: “I
was participated in Giro d’Italia and
after that, because of the problems
I had, I couldn’t recover well. At
the end of the season, I re-gained
my confidence with 4 stage wins
in Türkiye and I recoverd mentally
too. In the following seasons, I kept
going with stage wins in grand tours.
I can truly say that Türkiye is really a
milestone in my career.”
Stating that he’s not hopeful about
breaking Greipel and Cavendish’s
11-stage-win records in this year,
31-year-old Irish sprinter said “Maybe
not this year but could happen in
the future. Of course we can’t see
without racing. It’s looking extremely
challenging but I can have an
opportunity in the future.”
”IT’S NICE TO BE HERE AGAIN”
He highlighted that he had great
races in Türkiye and added: “It’s very

nice to be here again. Again there’s
good weather, warmhearted people
and a great race. Unfortunately, my
current performance is not enough
for winning a stage but I hope I can
get a victory in remaining stages. Of
course the TUR is not over for me
yet but I have to say that I have a few
opportunities left. We’ll progress day
by day with my team.”
”I always felt the pressure in the
situating I was in this sport. But I can
say that I put the real pressure on
myself when I came here. I won 9
stages in the TUR and I felt I had to
win again. And I disappointed myself
when the race started. The pressure I
put on myself rather than other ones
was enough for me!”
”A WONDERFUL PREPARATION
RACE”
Noting that the TUR has stages
where different type of cyclist can
test themselves, Sam Bennett said
these words about Tour of Türkiye:
“There was a 13-km-long climb at
Mount Sipylus and there are also very
suitable stages for sprint specialists.
The stage in Gallipoli, which I also
won before, offers an opportunity to
sprinter who can take short climbs.
In short, it’s a nice race to ride for all
type of cyclists. I can describe it as
a great preparation race for teams
and cyclists on different levels. The
organization is also superb and there
are enough reasons to return here.”
”I’M NOT AT THE LEVEL I WANT”

Röportaj /Interview: Murat Ağca

Sam Bennett, who stated that
he had difficulties for a long time

last season due to his knee injury,
explained goals for the remaining
part of the season: “I am trying to
reach my best again. Cycling is a
really though sport and recovering
is not easy. I was hoping that after
training in many years, my body
would remember those days again!
But it wasn’t as easy as I expected,
it took a very long time. I’m not at
where i planned to be and I need
almost one more month go reach my
top level. I plan to rest for a while after
the TUR. Then, I’ll continue to work
hard. After a few weeks, I plan to race
one-day races and Tour of Belgium.
Then I’ll fight for the stages in the Tour
de France.”
THERE’S AN EVIL EYE BEAD ON
HIS BIKE
Sam Bennet believes the evel
eye bead he carries on his bike which
was given to him as a gift just before
the this TUR, protects him from bad
things: “I never take it off my bike so
I don’t get the evil eye! Sometimes
our mechanics are asking me to take
it off but I say ‘Don’t touch it’! The evil
eye bead is now and essential part
of my bike. I hope it brings me luck
and protects me from injuries. I’m
knocking the woods for this.”
When we asked him, he sent a
message to his fans, completed this
interview as follows: “As I always
say, in order to be successful person
in anywhere, you have to leave your
comfort zone and give of yourself. It’s
same with cycling. If you want to be
a good cyclist in the future, you have
to leave your comfort zone first and
push your limits!”
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Manisa - Ayvalık (191.7 km)

