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Ahmet Örken: 
Hepimizin hayali 
bir Türk Pro-team
Ahmet Örken: Our 
dream is to have a 
Turkish Pro-team

57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 6’ncı günü 
pelotonu Edremit’ten Gelibolu’ya götürdü. 57. Piyade Alayı 

Şehitliği önünde son bulan etap birçok bakımdan farklı anlamlar 
taşıyordu. Bu durumun farkında olan Avustralyalı sprinter Caleb 
Ewan, geride bıraktığımız günlerde TUR Gazetesi’ne verdiği 
demeçte, “Gelibolu hem benim hem de tüm Avustralyalılar için 
ayrı bir öneme sahip; o sebeple o etabı kazanmak için elimden 
geleni yapacağım” demişti. 

Lotto Soudal’ın 27 yaşındaki sprinteri sözünde durdu ve bitiş 
çizgisinden Jasper Philipsen ile Danny van Poppel’in önünde 
geçmeyi başardı.

6th stage of 57th Presidential Cycling Tour of Türkiye took the 
peloton from Edremit to Gallipoli. The stage which ended 

in front of the 57th Infantry Regiment Martyrdom had different 
meanings at many points. Australian sprinter Caleb Ewan, who 
is aware of the special meaning, was said “Gallipoli has a special 
importance for both me and all Australians. That’s why I will do 
my best to win there” to TUR Newspaper in recent days. 

Lotto Soudal’s 27-year-old sprinter kept his promise and 
managed to cross finish line ahead of Jasper Philipsen and 
Danny van Poppel.

Ewan sözünü tuttu
Ewan kept his promise

Tur “Mega 
proje”den 
geçti
Mega project
welcomed 
the tur
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 6. etap, 57. 
Piyade Alayı Şehitliği önünde son bulurken birçok duyguyu 

da beraberinde getirdi. Bu yılki TUR’un en uzun ikinci etabında 
Çanakkale Savaşı’nın geçtiği tarihi yarımadada Türkler kadar 
Avustralyalı ve Yeni Zelandalı sporcular da farklı bir heyecan 
yaşadılar. Heyecanlı, hızlı ve kıran kırana olması beklenen etap 
mücadelesine bu kez tarihi duygular da eşlik etti. 25 Nisan’daki 
Anzak Günü, her yıl olduğu gibi yine dünyanın en duygusal ve 
anlamlı anma törenlerinden birine ev sahipliği yapacak.

İlk 5 günde etap kazanan 3 Avustralyalı da 6. etabı dört gözle 
beklediklerini söylemişlerdi. Birkaç yüz metre sonrasında 
Conkbayırı’na ulaşılan finişte Caleb Ewan, Anzak Günü’ne 10 gün 
kala Avustralyalı ve Yeni Zelandalı sprinterler arasında hayalini 
gerçekleştiren isim oldu. Avustralyalı yıldız Ewan’ın yanı sıra 
Yeni Zelandalı sporcular Patrick Bevin ve Stewart Campell ile bir 
başka Avustralyalı Kaden Groves da ilk 10 içerisinde kendilerine 
yer buldular. 

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün, TUR’un Avustralyalı 
ve Yeni Zelandalı bisikletçilerinin atalarını anmak için yarıştıkları 
Gelibolu Yarımadası’nda yıllar önce hayatını kaybeden Anzaklar 
için söylediği sözleri bir kez daha hatırlamakta fayda var: “Bu 
memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! 
Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun 
içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun 
koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! 
Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur 
içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar 
bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız 
olmuşlardır.”

As the 6th stage of the 57th Presidential Cycling Tour of Türkiye 
ended in front of the 57th Infantry Regiment Martyrdom, 

brought many emotions along. During the second longest stage 
of this year’s TUR, in the historical peninsula where Gallipoli 
Campaign took place, Australian and New Zealander riders carried 
different type of excitement alongside Turkish riders. This time, 
historical feelings accompanied the stage which was expected to 
be exciting and fast. Anzac Day will host one of the most emotional 
and meaningful commemorations in the world on 25 April as it 
does every year.  

The 3 Australians who won stages in the first 5 days also said 
that they were looking forward to the 6th stage. At the finish, 
which reaches Chunuk Bair after a few hundred meters, Caleb 
Ewan became the man that made his dream come true among 
the Australian and New Zealander spinters, 10 days before Anzac 
Day. In addition to Australian star, New Zealander riders Patrick 
Bevin and Stewart Campbell took 10 places alongside with other 
Austrailan Kaden Groves. 

It’s important to remember once again the words of Mustafa 
Kemal Atatürk about the Anzacs who lost their lives years ago 
on the Gallipoli Peninsula, where the TUR’s Australian and New 
Zealander cyclists races to commemorate the ancestors: ”Those 
heroes that shed their blood and lost their lives... you are now lying 
in the soil of a friendly country. Therefore, rest in peace. There is 
no difference between the Johnnies and the Mehmets to us where 
they lie side by side here in this country of ours... You the mothers 
who sent their sons from far away countries wipe away your 
tears. Your sons are now lying in our bosom and are in peace. After 
having lost their lives on this land they have become our sons as 
well.”

Caleb Ewan 
tarihi günün 
kahramanı

Caleb ewan is 
the hero of the 
historic day
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Etap / Stage 6 
Edremit - Gelibolu (205 km) 
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Artık yavaş yavaş yolun sonuna geliyoruz. Sondan bir önceki etap 
135 kilometre sürecek. Gelibolu’dan başlayan güzergah Evreşe’den 

geçerken. “Evreşe yolları dar” türküsü muhtemelen aklınıza gelecek. 
Etap, Şarköy’de denizle buluşacak ve Tekirdağ’a kadar hep sahilden 
devam edecek. Artık Trakya topraklarındayız. Trakya insanı farklıdır. 
Buranın lisanı, köftesi, piyazı, tatlısı, içeceği bir başkadır. Belki de 1934 
Trakya olaylarının acısını taşıdığı içindir bu. Buralardaysak illaki Tekirdağ 
köftesi de yemek gerek. Her yerde Tekirdağ köftesi satılır ama bu kentte 
tüketince şehrin bir tılsımı olduğunu anlıyorsunuz. Bunun dışında elbette 
adını yine bölgeden alan Hayranbolu tatlısını da denemenizi tavsiye ederiz 
ve şarap tutkunuz varsa bölgedeki bağ evlerini de ziyaret etmelisiniz. 
Ayrıca akşam saatlerinde Etoba restoranına da giderseniz tüm Tekirdağ’ı 
doyasıya izleme şansınız olur.

We’re about to come to the end of the road. The penultimate stage of 
the TUR is 135-km-long. As the stage’s route startgin from Gallipoli 

passes through Evreşe, you’ll probably hum the folk song named “Evreşe 
Yolları Dar”. The stage will meet Marmara in Şarköy and will continue 
mostly by the seaside through Tekirdağ. We are in Thrace and local people 
of this territory are totally different with their accent, meetballs, bean 
salad called “piyaz”, desserts and drinks... Maybe it’s because they carry 
the pain of the Thrace Pogroms in 1934. If we’re in Thrace, we must taste 
Tekirdağ meatballs. They are sold everywhere in Türkiye but when you 
eat it in Tekirdağ, you can feel the difference and you will realize that this 
city is charming. Other than that, you should try Hayranbolu dessert which 
is also named after its region. If you love to drink wine, we recommend 
you to visit vineyards of the region. Also, if you visit Etoba Restaurant in 
the evening, you can watch Tekirdağ view as much as you want.

Dili başka insanı başka
güzel Trakya’dayız
The Thrace: Home of amazing
people and lovely accent 

Etap / Stage 7 Gelibolu-Tekirdağ (135.8 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 

Noah Granigan / Wildlife Generation Cyclin Team

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

Batuhan Özgür / Sakarya BB Pro Team
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Wildlife Generation adına 
yarışan milli bisikletçimiz 

Ahmet Örken, Türkiye’de 
yakın zamanda bir Pro-Team 
ekibi kurulmasını umut ettiğini 
belirterek, “Milli bisikletçilerimizin 
de en büyük hayali bu” dedi.

Amerikan takımı Wildlife 
Generation ile TUR’da mücadele 
eden Ahmet Örken, Türkiye’de 
kısa zamanda bir ProTeam takımı 
kurulmasını umut ettiğini belirtti, 
“Türk bisikletçilerin en büyük hayali 
ülkemizde kurulacak bir ProTeam 
seviye takımda yarışmak” dedi.

2017 yılında Israel Cycling 
Academy’ye transfer olarak o 
dönemki adıyla bir ProContinental 
takımda yarışan ilk Türk olan 
Örken, “Şimdi de bir Amerikan 
takımında forma giyen ilk Türk 
bisikletçi olmanın gururunu 
yaşıyorum. İnşallah ülkemizde de 
en kısa zamanda bir ProTeam’e 
sahip oluruz. Türk sporcularının en 
büyük hayali bu. Açıkçası ülkemizde 
bu sporu yapan bisikletçiler düşük 
bir gelir elde ediyorlar. Bunun 
böyle olamayacağını herkes biliyor. 

Zaten Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu yeniden World Tour 
olduğunda, Türk sporcularının 
yarışması için bu tip takımlara 
ihtiyacımız var. Başka yetenekli 
sporcularımızın da yakın gelecekte 
farklı ülkelerdeki takımlarda pedal 
basabileceğine inanıyorum” diye 
konuştu.

‘ŞANSSIZ BAŞLADIM, YENİ YENİ 
TOPARLANIYORUM’

57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu’na şanssız başladığını 
ve ilk iki etapta iki kaza atlattığını 
hatırlatan Ahmet Örken, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Kazalar fiziksel 
olarak beni olumsuz etkiledi 
ve bunu yeni yeni atlatıyorum. 
Kendimi toparlamaya başladım. 
Takım olarak kırmızı ve beyaz 
mayoları kovalıyoruz. Etaplar çok 
hızlı geçiyor ve rakiplerimiz çetin. 
Finişte saatte 75 km hızlar her 
zaman olacak iş değil. Önlerinde 
İtalya Turu olduğu için gerçekten 
performansları üst seviyede. Biz 
de ayak uydurmaya çalışıyoruz. 

Kaçışlara girip takımımızı 
göstermek istiyoruz.” 

3. etapta yaptığı tek kişilik 
kaçışla ilgili olarak da konuşan 
Örken, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Gidon hakimiyetim çok iyi 
değildi, önceki etaplardaki kazalar 
nedeniyle avuç içimde yaralar 
vardı. Eğer biriken o gücümü 
saklasaydım gece uyuyamazdım! 
Atak yaparak atmaya çalıştım ama 
bana eşlik eden olmadı. İstanbul 
finişi her zamankinden farklı 
olacak. Tur sonunda, böyle bir 
pelotonda ilk 10’u zorlayabilirsem 
harika olur. TUR’dan sonra 
Langkawi Turu’na gitmeyi 
planlıyoruz. Sonrasında Akdeniz 
Oyunları ve İslam Oyunları’na 
hazırlanacağım. Zirveyi oralarda 
görerek madalya kovalamak 
istiyorum.” dedi.

Our national cyclist Ahmet 
Örken, who rides for Wildlife 

Generation, stated that he hopes a 
ProTeam to be founded in Türkiye 
in the near future and said, “This is 

the biggest dream of our national 
cyclists.”

Ahmet Örken, who races 
with the American team Wildlife 
Generation in the TUR, stated that 
he hopes a ProTeam team to be 
founded in Turkey in a short time 
and said, “The biggest dream of 
Turkish cyclists is to compete in a 
Pro-Team team to be established in 
our country.”

Örken, who was the first Turkish 
player to rider for a ProContinental 
team after his sign to Israel Cycling 
Academy -one of the former 
names of Israel Premier Tech- in 
2017. He said “Now I am proud of 
being the first Turkish cyclist to ride 
for an American team. Hopefully, 
we will have a ProTeam in our 
country as soon as possible. This 
is the biggest dream of Turkish 
cyclists. Obviously, cyclists in 
Turkey have low income. Everyone 
knows it doesn’t work like that. 
After all, when the Presidential 
Cycling Tour of Türkiye steps to 
World Tour level again, we need 
such teams for Turkish riders 
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57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na 8 etap sonunda hakem, antrenör ve diğer 
görevliler dahil olmak üzere 2 binin üzerinde akreditasyon bekleniyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Akreditasyon Koordinatörü olan Haydar Akyön, TUR sonunda bu 
sayının 2 bin 200’ün üstüne çıkmasına beklediklerini söyleyip anlatmaya devam ediyor. “Akredite 
için resimli yaka kartları veriyoruz. Bu kartlara sahip olmayanlar kesinlikle belirlenen alanlara 
giremez. Ayrıca etap sonlarında ödül vermeye gelen üst düzey yöneticileri de akredite ediyoruz.” 
diyor. 

Akredite bölümünde Akgör’ün yanı sıra, Hale Nur Akyön, Furkan Akyön ve Ceylin Çoynak da 
görev almakta

At the end of the 8 stages of the 57th Presidential Cycling Tour of Türkiye, more than 2.000 
accreditations will be completed, including the commissaires, trainers and other officials.

Haydar Akyön, the Accreditation Coordinator of the Turkish Cycling Federation, continues to say 
that they expect this number to exceed 2200 at the end of the TUR. “We are preparing accreditation 
card with photos on them. Those who do not have these accreditations can not enter the designated 
areas. We also accredit top executives who come to awards ceremony at the end of every stage.” 
he says.

In addition to Akgör, Hale Nur Akyön, Furkan Akyön and Ceylin Çoynak are also working in the 
accreditation department.

Ahmet Örken: Hepimizin 
hayali bir Türk Pro-team  
Ahmet Örken: Our dream is to 
have a Turkish Pro-team

Tur’a 2 bini aşkın akreditasyon
More than 2 thousand accreditations to tur

to race. I believe that our other 
talented cyclists will be able to ride 
for teams from different countries 
in the near future.”

‘I STARTED WITHOUT LUCKY, I’M 
RECOVERING NEW’

Reminding that he started the 
57th Presidential Cycling Tour of 
Türkiye unlucky and involved in two 
crashes, Ahmet Örken continued 
his words as follows: “Crashes had 
negative affects on me physically 
and I am newly getting in shape. 
I am recovering now. As a team, 
we are challenging for the red and 
white jersey. The stages are very 
fast and our opponents are tough. 
Sprinting at 75 is not common. 
Performances are really high as 
many riders preparing for Giro 
d’Italia. We are trying to follow 
them and want to join breakaways 
to show our team.”

Speaking about his solo attack 
in the 3rd stage, Örken continued 
his words as follows: “My 
handlebar control was not very 
good, I had wounds on my palm 
due to crashes in the previous two 
stages. If I had kept my energy 
when I knew I had it, I wouldn’t 
sleep at night! I tried to spend my 
energy with and attack but no one 
followed me. The Istanbul finish 
will be different than usual. At the 
end of the TUR, it would be great 
if I manage to get a place in top 
10 among strong names. After 
the TUR, we are planning to ride 
Langkawi Tour. Then I will prepare 
for the Mediterranean Games and 
the Islamic Games. I want to reach 
my best form there and challenge 
for medals.”

Fo
to

ğr
af

/P
ho

to
 T

ar
ık

 G
ük



8 TUR GAZETESİ / TUR NEWSPAPER

Ülkemizin yeni hizmete aldığı 
mega projesi olan dünyanın 

en uzun orta açıklığa sahip asma 
köprüsü unvanlı 1915 Çanakkale 
Köprüsü, 4.6 km boyunca 57. 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’nun dünkü etabında yerini 
aldı. 

4.608 metrelik uzunluğunun 
ve 334 metre yüksekliğinin yanı 
sıra 2023 metrelik orta açıklığıyla 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. 
kuruluş yılı olan 2023’e atıfta 
bulunuyor. Yapımına 2017’de 
başlanan köprünün inşaatı 26 
Şubat 2022’de tamamlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü, 
Osmanlı’nın Çanakkale Deniz 
Savaşları zaferinin 107. yıl 
dönümünü olan 18 Mart 2022’de 
açıldı. Köprü, dünkü 6. etapta 
Türkiye Güzellikleri ara sprint 
kapısına da ev sahipliği yaptı. 

Türkiye’s recently-launched mega 

project 1915 Çanakkale Bridge 

which is the longest suspension 

bridge in the world hosted 4.6 

kilometers part of 57th Presidential 

Cycling Tour of Türkiye yesterday. 

With its total length of 4.608 

meters, it also has 334 meters 

height and longest span of 2023 

meters which refers Republic of 

Türkiye’s 100th foundation year. 

It’s construction started in 2017 and 

ended in 26 February 2022. 

1915 Çanakkale Bridge opened 

at the 107th anniversary of the 

Ottoman’s naval operations victory 

in the Gallipoli Campaign on 18 

March 2022. The bridge also hosted 

Beauties of Türkiye intermediate 

sprint at yesterday’s stage 6.

Tur “Mega 
proje”den 
geçti
Mega 
project
welcomed 
the tur
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