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57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Gelibolu-
Tekirdağ arasındaki herkesin merakla beklediği 7’nci etap 

sona erdi. Pelotonu parçalara bölen ve bitime bir etap kala liderin 
el değiştirdiği zorlu günde gülen Israel-Premier Tech’in Yeni 
Zelandalı bisikletçisi Patrick Bevin oldu.

31 yaşındaki sporcu hem etabı hem de genel klasman 
liderliğini alarak TUR2022’de son sözü söyledi.

The 7th stage of the 57th Presidential Cycling Tour of Türkiye 
between Gelibolu and Tekirdağ was impatiently awaited by 
everyone and finished in Tekirdağ. Israel-Premier Tech’s New 
Zealander rider Patrick Bevin got the victory in the stage which 
separated peloton with its steep climbs. After the glorious day, 
GC leader of the TUR has changed. 

 
31-year-old Patrick Bevin won the 7th stage and also grabbed 

GC leadership of TUR 2022 and had the last say.

SON SÖZ BEVIN’İIN
BEVIN HAS THE
LAST SAY

Dünyada ilk kez bir 
bisiklet yarışında ve 
spor organizasyonunda 
birincilerin ödülleri NFT 
olarak verilecek
For the first time in the 
world, the prizes of the 
winners in a cycling race 
will be given as NFT
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TUR’a 
dünyadan
tam not
Full marks to TUR 
from all over the 
world
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57. Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nda 

7. etap, TUR’un ilk kez geçtiği 
Uçmakdere’de gelen atakla 
sonuçlandı. Israel-Premier 
Tech’in Yeni Zelandalı sporcusu 
Patrick Bevin, genel klasmanda 
istediğini alıp liderliğe yükseldi. 
Güne turkuaz mayo lideri olarak 
başlayan Eduardo Sepulveda 
ise genel klasmanda üçüncü 
basamağa indi. İkinci sıranın 
yeni sahibi ise Alpecin-Fenix’in 
genel klasmancısı Jay Vine oldu. 

Etabın ilk kilometrelerinde 8 
kişilik bir kaçış grubu denemesi 
oldu ama 13. km’nin sonunda 
peloton kaçışa izin vermedi. 
20. km’de 4 kişilik yeni bir 
kaçış oluştu ve bu isimler farkı 
3 dakika 30 saniyeye kadar 
açmayı başardılar. TUR’da 
daha önce beyaz mayoyu 
taşıyan Vitaliy Buts, yaptığı 
kaza sonrası yarışı bırakmak 
zorunda kaldı. Ara sprint 
kapısını Spor Toto’dan Feritcan 
Şamlı birinci geçerken günün 2. 
kategori yokuşlarından ilkinde 
Human Powered Health’ten 
Zukowsky ilk sırayı aldı. Günün 
hareketli ismi Feritcan Şamlı, 

The 7th stage of the 57th 
Presidential Cycling Tour 

of Türkiye decided by an attack 
started in Uçmakdere climb, 
where hosted to the TUR for the 
first time. Israel-Premier Tech’s 
New Zealander rider Patrick 
Bevin got what he wants in the 
GC and became the new leader 
of the race. Eduardo Sepulveda 
who started to day as GC leader, 
dropped down to 3rd place. 
Alpecin-Fenix’s GC candidate 
Jay Vine is runner-up in the GC 
after the stage.

In the early kilometers of the 
stage, 8 riders tried to form a 
breakaway but peloton caught 
them at 13th km. After the 
20th km, a 4-man breakaway 
distanced from peloton and 
managed to raise the time gap 
to 3 mins 30 secs in the stage. 
Vitaliy Buts, who is the former 
white jersey owner in this 
edition, abandoned the race 
after involving a crash. Spor 
Toto’s Feritcan Şamlı won the 
intermediate sprint and Human 
Powered Health’s Zurkowsky 
won the first one of the two 
CAT2 climbs of the day. One of 
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UÇMAKDERE’DE 
BEVIN’İN 
İSTEDİĞİ OLDU
BEVIN’S WISH 
CAME TRUE IN 
UÇMAKDERE

Türkiye Güzellikleri ara sprint 
kapısından da ilk sırada geçip 
maksimum puanı aldı. 

Günün merakla beklenen 
yokuşu Uçmakdere öncesinde 
4 kişilik kaçış yakalandı ve 
genel klasmanın ikincisi ve 
üçüncüsü olan Patrick Bevin-
Jay Vine ikilisi, Nicolas Edet’nin 
de kendilerine katılmasıyla atak 
yaptılar. Zaman farkını açmaya 
başlayan güçlü kaçış üçlüsü, 
yokuşun sonu gelmemişken 
Eduardo Sepulveda’yı genel 
klasman liderliğinden indirecek 
fark açmayı başardılar. 
Uçmakdere’deki tırmanış 
kapısından ilk sırada geçen 
isim Jay Vine olsa da bu sonuç 
dağların kralı klasmanına etki 
etmedi. Sepulveda ve takımının 
çabaları genel klasman 
liderliğini korumaya yetmezken 
atak yapan üçlü finişe başarıyla 
ulaştılar ve aralarındaki 
galibiyet mücadelesini 
kazanan isim Patrick Bevin 
oldu. Yeni Zelandalı sporcu, 
etap galibiyetini almakla 
kalmayıp büyük ihtimalle TUR’u 
şampiyon tamamlamasını 
sağlayacak farkı da elde etti. 

the most active riders of the day, 
Feritcan Şamlı crossed the line 
in the first place at Beauties of 
Türkiye intermediate sprint and 
got the maximum points. 

Before Uçmakdere, which 
is the long awaited climb of 
the TUR, 4-man breakaway 
had caught by peloton. Second 
and third placed riders of the 
GC, Patrick Bevin and Jay Vine 
attacked from peloton and 
Nicolas Edet joined them. 3-man 
strong breakaway managed 
to raise enough time gap to 
end Eduardo Sepulveda’s GC 
leadership before top of the 
climb. Jay Vine got maximum 
points at Uçmakdere CAT2 climb 
but it didn’t change anything 
for KOM classification. While 
Sepulveda and his team’s efforts 
were not enough to protect the 
GC leadership, the attacking trio 
successfully reached to final 
sprint and Patrick Bevin won the 
3-man sprint battle. The New 
Zealander rider not only won the 
stage, he also achieved the time 
gap would make him possibly 
the new champion of TUR.
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Etap / Stage 7 
Gelibolu - Tekirdağ (135.8 km) 
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Artık TUR’un son günündeyiz. 
Ancak bu son etabı anlatmak 

gerçekten de çok zor. Fransa 
Bisiklet Turu’nu andıran bir etap var 
karşımızda. Turumuz, kazananın 
ipi göğüsleyeceği Taksim’deki 
Atatürk Kültür Merkezi önünden 
start alacak. Sporcular, Avrupa ile 
Asya kıtasını hem üstünden hem 
de altından katederek muhteşem 
bir finişe imza atacak. TUR’un 
son etabı boyunca İstanbul’un 
her iki yakasındaki sarayları, bu 
şehrin 100 yıllık üç kulübünün 
stadyumlarını, kentin iki çok 
önemli caddesini turlayacaksınız. 
Galataport dışında Dolmabahçe 
ve Bağdat caddelerindeki 
tekrarlı geçişlerin özellikle 
bisiklet sevdalılarını sokaklara 
dökeceğinden eminiz. Turun 
son anlarında Dolmabahçe’den 
Taksim’e tırmanacak bisikletçilerin 
son ataklarındaki mücadelelerini 
hayal etmek bile kalp ritminizi 
yükseltiyor. 

İstanbul’un tarihini ve yemek 
kültürünü anlatmak ise gerçekten 
bu turu anlatmaktan çok daha güç. 
Simge noktaları bir kenara bırakıp 
örneğin Küçük Ayasofya Camii’ni 
tavsiye edelim. Topkapı Sarayı’nı 
değil de Yerebatan Sarnıcı’nı 
hatırlatalım, Beylerbeyi Sarayı’nı 
gördünüz mü ya da Dolmabahçe 
Sarayı’ndaki Milli Saraylar Resim 

HAYDİ, BU ŞEHRİN
ALTINI ÜSTÜNE GETİRİN
C’MON, COMB OVER ISTANBUL!

İstanbul-İstanbul (143KM)

Müzesi’ni… Bu şehrin neresinden 
bahsetsek başka bir noktasını 
ihmal etmiş oluruz. Evet TUR bitti, 
şimdi bisikletinizin yanına gidip 
lastikleri ve frenleri kontrol edin, 
ardından zilini çalın. Onunla ne 
zaman buluşacağınızı yavaşça 
fısıldayın… Ve sakın “Sen bisikletle 
mi konuşuyorsun, kafayı mı 
yedin?” diyenlere kulak asmayın. 
Bu sevdayı herkes anlayamaz.

We are now on the last day 
of the TUR. However, it 

is really difficult to describe this 
final stage. We have a stage that 
reminds us the Tour de France. Our 
stage will start before of Atatürk 
Cultural Center in Taksim, where 
the winner will cross the line. 
Riders  will cross Europe and Asia 
two times, both above-ground 
and underground and challenge 
for a magnificent finish. During 
the stage, you will travel the 
palaces on both sides of Istanbul, 
the stadiums of three 100-year-
old clubs (Beşiktaş, Fenerbahçe 
and Galatasaray) and two of the 
very important avenues of the 
city. We are totally sure that the 
re-crossings on Dolmabahçe 
and Bağdat avenues along with 
Galataport will bring cycling fans 
to the streets. Riders will climb to 
Taksim from Dolmabahçe in the 
final kilometers of the TUR. Even 

imagining final battles of the riders 
will raise our heartbeats. 

It is much more difficult to tell 
the history and food culture of 
Istanbul than to describe Tour 
of Türkiye. For example, let’s 
recommend the Little Hagia Sophia 
Mosque, rather than iconic places 
of the city. Let’s remind the Basilica 
Cistern instead of the Topkapı 
Palace; did you see Beylerbeyi 
Palace or Painting Museum in 
Dolmabahçe Palace? Yes, the Tour 
of Türkiye is over, now go to your 
bike, check tires and brakes and 
ring its bell. And whisper that when 
you’ll meet again… Don’t listen to 
those who say “Are you talking 
with your bike? Are you crazy?”. 
Understanding this love is not 
everybody’s business.



5TUR NEWSPAPER

Turkuaz / Turquise
Genel Klasman / General Classification 

Patrick Bevin / Israel-Premier Tech

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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57.Cumhurbaşkalığı Türkiye 
Bisiklet Turu’nu takip etmek 

için dünyanın dört bir yanında 
ülkemize gelen yabancı basın 
mensupları, yarış kalitesi ve 
organizasyona ‘tam not’ verdi. 
Bazıları bu tura ilk kez katılan 
gazeteciler, Tour of Türkiye için 
görüşlerini şöyle dile getirdiler:  

Alejandro Adrian 
Lingenti(İspanya-Ciclosfera): 
“Yoğun geçen yedi günün 

sonrasında ihtişamlı şehir 
İstanbul’da heyecan dolu 
TUR’un sonucunu belirleyecek 
pazar gününe geldik. Kusursuz 
bir organizasyon, büyüleyici 
manzaralar, özel ve zarif bir 
gastronomi ve halkın büyük 
coşkusu: Kendi adıma, hemşehrim 
Eduardo Sepulveda’nın zaferini 
görmeyi umduğum bu yarış, 
bu saydıklarımla özetlenebilir. 
Türkiye’ye ilk gelişim, karşılaştığım 
misafirperverliğin yanı sıra özel 

ve enerjik bir tura tanık olmam 
sebebiyle unutulmaz oldu benim 
için.”

Hendrik Jansen(Holland-
Cyclingonline): “Tour of Türkiye, 
sadece en güzel manzaraları 
sergilediği için değil tüm tarzdaki 
sporculara kendilerini gösterme 
ve zafer kazandırma fırsatı 
sunduğu için de güzel bir yarış. 
Çarşamba günkü etap buna güzel 
bir örnek. İlk 10’a göz attığınızda 

zorlu tırmanışta kendi limtilerini 
de aşan performanslar görmek 
mümkün. Tour of Türkiye her 
anlamda gerçek bir yarış. Yol 
kenarında yarışı izleyen çocukları 
bisiklet binmeye ve geleceğin 
şampiyonları olmaya teşvik 
edeceğini düşünüyorum.”

Vidar Petterson(Norveç-
Gruppetto Magasin): “Artık bu 
büyük organizasyonun sonuna 
geliyoruz. Gösterdikleri harika 
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TUR’A DÜNYADAN TAM NOT
FULL MARKS TO TUR FROM ALL 
OVER THE WORLD
misafirperverlik, heyecan dolu 
etaplar, güzel yemekler ve pozitif 
yaklaşımları nedeniyle hem 
yollarda hem de yarış alanlarında 
her şeyi organize edenlere ve 
tanıştığım kişilere minnettarım. 
Çok teşekkürler, yine geleceğim! 
Saygılarımla.”

Fabien Faure & Francis 
Cantournet(Fransa-Velostory): 
“Velostory, TUR’da TGA’nın 
davetlisi olarak yer almaktan 
onur duydu. Sıcak karşılamaları, 
harika konaklama seçimleri, 
Tour ve Vuelta gibi büyük 
yarışlarla aynı kalitede gözüken 
bir yarış için organizatörlere 
teşekkürler. Buradaki 4 günümüz, 
ülkenin kendisini,  insanlarını, 
gastronomisini ve elbette bize 
sunulan harika otelleriyle en 
muhteşem yerlerini ve kendine 
has yönlerini keşfetmemize olanak 
tanıdı. Dinamik ve gelişen bir ülke 
gördük. Bize arkadaşça yaklaşan 
ve eğlenceli anları paylaştığımız 
rehberlerimize de çok teşekkür 
ederiz. Hiç şüphesiz, bisiklet ve 
turizm konusundaki keşiflerimizi 
daha da derinlemesine sürdürmek 
için geri Türkiye’ye tekrar 
gelme konusunda şimdiden 
sabırsızlanıyoruz!”

Stefan Mothes(Almanya-
Pulstreiber): “Beklediğim gibi, 
Türkiye’yi ziyaret etmek önceden 
de hoş bir deneyimdi, hala da öyle. 
Sıcak bir karşılama, iyi yemekler 
ve görecek bir sürü ilginç şey var. 
İyi organize edilmiş ve heyecan 
verici spor organizasyonlarına 
mükemmel bir örnek olan Tour 
of Türkiye’yi de unutmamalıyız 
tabii ki. Zorlu tırmanışlar, 1915 
Çanakkale Köprüsü’nden geçen 
muhteşem yolculuk ve 6. etabın 
finişine giden yoldaki büyüleyici 
manzara benim adıma en önemli 
şeylerdi.”

Foreign press members came 

to our country from all over the 

world to follow the 57th Presidential 

Cycling Tour of Türkiye gave full 

marks to quality of the race and 

organization. Some of them attended 

to TUR for the first time and expressed 

their opinions about the TUR as 

follow: 

Alejandro Adrian Lingenti(Spain-

Ciclosfera): “After seven intense 

days, we have finally reached the 

definition of the Tour of Türkiye, 

an exciting event that will have its 

epilogue this Sunday in imposing 

Istanbul. Impeccable organization, 

captivating landscapes, a peculiar 

and exquisite gastronomy and a great 

popular enthusiasm: this could be 

summed up in this event in which I 

personally expect a victory for my 

compatriot, Eduardo Sepúlveda, who 

has had a remarkable performance 

so far. This first visit to Türkiye has 

been unforgettable for me: for the 

hospitality with which I was received 

and for having witnessed an original 

and vibrant sporting spectacle.”

Hendrik Jansen(The Netherlands-

Cyclingonline): “The Tour of Türkiye 

is a beautiful race, not only because it 

passes the most beautiful landscapes, 

but also a race that gives all riders 

a chance to shine and conquer. 

Wednesday’s stage is a good 

example, if someone looks at the 

top ten, one would see there’s riders 

that exceed themselves in a gruelling 

climb. The Tour of Türkiye is all about 

true racing. For me I hope it will urge 

some kids who watching the race on 

the side of the road, to take up cycling 

and become a future champion.”

Vidar Petterson(Norway-

Gruppetto Magasin): “Now we 

are coming to an end on this 

overwhelming event. I am grateful 

for the excellent hospitality, exciting 

stages, great food and great people, 

both the ones that has organized it all, 

both on and off the road, and the local 

people I’ve met. Thanks a lot, I’ll be 

back! Best Regards.”

Fabien Faure & Francis Cantournet 

(France-Velostory): “Velostory 

honored with its presence at the 

invitation of TGA, the 57th edition 

of the Tour of Türkiye. Thank you to 

the organizers of a wonderful stay 

during which we enjoyed a warm 

welcome, a perfect organization in 

the image of major competitions such 

as the Vuelta, Le Tour... These 4 days 

allowed us to discover the landscapes 

and the authenticity of the country, 

its inhabitants, its gastronomy and 

of course the fabulous hotels made 

available to us. We also discovered a 

dynamic and booming country. Thank 

you to our guides and guides with 

whom we were also able to share 

good moments of friendship and 

conviviality. Without a doubt, we can’t 

wait to come back to further deepen 

our discovery around cycling and 

tourism.”

Stefan Mothes(Germany-

Pulstreiber): “As I expected, visiting 

Türkiye was and still is a pleasant 

experience. Warm welcome, good 

food and lots of interesting stuff to 

see. Not to forget about the Tour of 

Türkiye which is a perfect example 

of a well organized, exciting sports 

event. My personal highlights 

were the tough mountain climbs, 

the spectacular ride over the 1915 

Çanakkale Bridge and the beautiful 

landscape on the last miles leading 

to the finishing line of stage 6. The 

enthusiastic spectators alongside 

the track were adding to the unique 

atmosphere of the famous race.”

Türk bisikletine değerli katkılar sunan eski milli bisikletçilerimiz 
(Soldan sağa? Ferhun Öğünç, Halim Aytiş, Seyit Kırmızı, Mehmet 

Göğüş, Nurettin Kirpiksiz, Ömer Ali Erikçi
ve Nazım Yaşa Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun davetlisi olarak 

TUR2022’yi yerinden takip ettiler.

Former national cyclists (From left to right) Ferhun Öğünç, Halim 
Aytiş, Seyit Kırmızı, Mehmet Göğüş, Nurettin Kirpiksiz, Ömer 

Ali Erikçi and Nazım Yaşa, who made valuable contributions to 
Turkish cycling followed TUR2022 as guests of the Turkish Cycling 
Federation.
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Dünyada ilk kez bir bisiklet yarışında ve spor organizasyonunda 
birincilerin ödülleri NFT olarak verilecek.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda şampiyonluk 
ödülleri NFT (Non-Fungible Token - Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) 
formatında takdim edilecek.  Etap, Mayo ve Kupa olmak üzere 3 farklı tipte 
hazırlanacak NFT’ler özel bir pazaryerinde sınırlı sayıda satışa çıkarılacak 
ve satın alanlara özel haklar tanınacak.

Kupa NFT’si:

• TUR’un kupasının 5 adetle sınırlı NFT’si üretilecek.
• TUR’u kazanan sporcuya Kupa’nın 1/1 numaralı NFT’si armağan 

edilecek.
• Kupa NFT’sini satın alanlar önümüzdeki sene organizasyonun bir 

etabında VIP olarak ağırlanacak.  

Etap NFT’leri:

• Her bir etabın topografik haritası NFT haline getirilecek ve satışa 
sunulacak. 

• NFT’ler her etap için 5’er adetle sınırlıdır. 
• 8 etapta toplam 40 adet NFT hazırlanacak. 
• Etap galiplerine özel bir adet NFT hediye edilecek.
• Etap NFT’si satın alanlara, ilgili etapta özel alana girme ve yarışı 

oradan takip etme hakkı verecek.

DÜNYADA BİR İLK
A FIRST IN THE WORLD

Satış linki / Sale link

In the 57th Presidential Cycling Tour of Türkiye, the awards for the 
winners will be presented in NFT (Non-Fungible Token) format. It will 

be the first NFT prize given in a cycling race, in history.  NFTs in 3 different 
types as the Stage map,  Jersey and trophy will be available in a limited 
number on a special market offering special rights for the purchaser.

The Cup NFT:

• NFTs of the Tour’s cup will be offered limited to 5.
• The NFT no 1/1 of the Cup will be presented to the winner of the Tour.
• Those, who purchased the Cup NFT, will be hosted as VIP in one of the 

stages of the next year’s organization.

The Stage NFTs:

• The topographic map of each stage will be turned into NFT and 
offered for sale.

• NFTs are limited to 5 for each stage.
• 40 NFTs will be available for 8 stages.
• A special NFT will be presented to the stage winners.
• Those, who purchased the Stage NFT, will have admittance for the 

special area in the relevant stage to follow the tour from there.


