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HEYECAN BAŞLIYOR

THE EXCITEMENT BEGINS
Barışın, huzurun ve hoşgörünün başkenti Konya’dan
başlayacak olan 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu’nun basın toplantısı ve takım tanıtımları
dün gerçekleştirildi.

Yusuf Karaloğlu

The press conference and team presentations of the
54th Presidential Cycling Tour of Turkey which will
start from Konya, the capital of peace, tranquility and
tolerance, were held yesterday.

UAE Team Emirates

Türkiye Bisiklet Federasyonu
Başkanı Erol Küçükbakırcı, Spor
Genel Müdürü Mehmet Baykan,
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler
Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel
Müdürü Yusuf Karaloğlu ve
TUR’un yarış direktörü Roland
Hofer basın toplantısında
konuşmalar yaptı.

Turkish Cycling Federation
President Erol Küçükbakırcı,
General Manager of Sport
Mehmet Baykan, Director
General for Security Affairs of the
Presidency Yusuf Karaloğlu and
TUR's race director Roland Hofer
made speeches in the press
conference.

ll Basın toplantısı sırasında etap

ll The stage presentations were
also shared with the press during the
conference. The teams and athletes
who participated in the TOUR took
the stage and greeted the people of
Konya. The Turkish National Team
received great applause from the
audience. After the Konya - Konya
stage, the Tour will visit turquoise
covered Mediterranean and Aegean
coast. 2nd stage will be from Alanya
to Antalya and the 3rd Fethiye to
Marmaris. The 4th stage which will
start from Marmaris will witness a
summit finish at the classical Bülbül
Mountain in Selçuk. The 5th stage
which will begin in Selçuk will come
to an end in Manisa. The 6th and final
stage will start in the Ottoman capital,
Bursa. Spanning over a thousand
kilometers, this magnificent route will
end on October 14 in Istanbul, which
served as a capital to three empires.

tanıtımları da basın ile paylaşıldı. Basın
toplantısının ardından Konya şehir
merkezinde takım tanıtımları yapıldı.
Tura katılan takımlar ve sporcuları tek
tek sahneye çıkarak Konya halkını
selamladılar. Tanıtımda sahneye çıkan
Türkiye Milli Takımı, seyircilerden büyük
ilgi gördü. Konya – Konya etabından
sonra TUR turkuaz renkli Akdeniz
ve Ege sahillerine inecek. İkinci etap
Alanya-Antalya, üçüncü etap Fethiye Marmaris arasında yaşanacak. Marmaris
- Selçuk arasındaki dördüncü etap,
Bülbül Dağı tırmanışıyla son bulacak.
Selçuk’tan başlayacak beşinci etap
Manisa’da tamamlanacak. 6. ve son
etap, Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da
başlayacak. Toplamda bin kilometreyi
aşan bu görkemli rotanın sonunda dev
yarış, bu kez üç imparatorluğa başkentlik
yapmış İstanbul’da, 14 Ekim’de
yaşanacak büyük finişle noktalanacak.

Türk Milli Takımı / Turkish National Team

TUR'un Formaları
Jerseys of the TOUR
ll Selçuk motiflerini içeren formalar

hakkında bilgiler.
Informations about the jerseys which
include Seljukian Stars.
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1. Etap / 1st Stage
Konya - Konya

150 Km

Hoşgörünün Başkentinden
Medeniyetlerin Başkentine
From the Capital of Tolerance
to the Capital of Civilizations
KÜÇÜKBAKIRCI

Türkiye Bisiklet Federasyonu
olarak, 1963'te başlayan
Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu'nun son yıllarda
geldiği noktadan büyük gurur ve
mutluluk duyuyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı
President

Spor İnsanlığın
Ortak Dilidir
Sport is a Universal
Language

S

por turnuvaları da
farklı renklerden,
farklı inançlardan,
farklı kültürlerden
insanları bir araya getirerek
dünya barışına büyük
katkılar sunar. Bisiklet sportif
mücadelenin yanı sıra insan
sağlığına katkısı, çevreci ve
temiz bir ulaşım aracı olarak
son derece önemlidir.
1963 yılında Marmara
Turu ile başlayan, 1964'te
uluslararası standarda ulaşan
Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu, aradan geçen
55 yılda ülkemizin en köklü
spor organizasyonlarından
biri haline gelmiştir. Hem
ülkemizin tanıtımı hem
bisiklet sporunun sevilmesi
adına Cumhurbaşkanlığımız
himayesinde düzenlenen
bu önemli organizasyonu
yürekten desteklediğimi
belirtmek istiyorum.
2017'den itibaren bisiklet
sporunun dünyadaki en
üst seviyesi olan UCI
World Tour kategorisine
yükseltilen Tur, diğer
katkıları yanında ülkemizin
kültürel zenginlikleri ve tabi
güzelliklerinin dünyaya
tanıtılmasına vesile
olmaktadır. Bu yıl büyük
mütefekkir ve mutasavvıf
Hz. Mevlana’nın şehri
Konya'dan başlayacak
yarışa katılacak bütün
sporcularımıza başarılar
diliyorum. Dünyanın pek
çok farklı köşesinden
ülkemizi teşrif eden takım
ve ülke temsilcilerine
hoş geldiniz derken,
organizasyonda emeği
geçen herkese şimdiden
teşekkür ediyorum.

S

porting
tournaments
contribute greatly
to world peace by
bringing together people of
diverse languages, colors,
faiths and cultures. Cycling
is important for the world not only as a competitive
sport, but also as a clean,
healthy and eco-friendly
transportation option. The
Presidential Cycling Tour of
Turkey originated in 1963
as the Tour of Marmara;
was recognized as an
international competition
in 1965 and has grown into
an indispensable sports
organization in our country
over the course of 54 years.
I would like to express my
wholehearted support for
this prominent organization,
which is held under the
auspices of the Turkish
President and aims to
promote our country and the
sport of cycling. The Tour has
advanced to the UCI World
Tour, the highest category
in cycling. In addition to
many other benefits, this
change will also serve to
showcase our land’s cultural
and natural wonders to the
whole world. I wish success
to all athletes participating in
the TUR, which is set to start
from Konya, the city of great
thinkers and the Sufi Mevlana.
I welcome the team and
country representatives from
all corners of the world and
thank them for honoring our
country with their presence.
I thank everyone involved
with the organization in
advance for their hard work.

ll Geçen yıl UCI World Tour kategorisine
yükseltilerek dünyanın en iyi bisiklet yarışları
arasına kabul edilen Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl da yeni parkuru
ve sürprizleriyle spor dünyasında heyecan
yaratacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu
olarak, 1963'te başlayan Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu'nun özellikle son
yıllarda geldiği noktadan büyük gurur ve
mutluluk duyuyoruz. Artık her yıl en önemli
uluslararası bisiklet takımlarından üst düzey
sporcuların katılımıyla gerçekleşen yarışımız,
rotası üzerindeki ülkemizin tarihi ve turistik
yörelerinin dünyaya tanıtılmasına da önemli
katkılar sağlıyor. 5 kıtada 160'ı aşkın ülkede
yapılan yayınlar, bir yandan yarış heyecanını
bisiklet severlere ulaştırırken, diğer taraftan
Türkiye'mizin eşsiz güzelliklerini gözler önüne
seriyor. Bu yıl hoşgörünün olduğu kadar
Türkiye'de bisiklet sporunun da başkenti olan
Konya'dan başlayacak yarış, ilk kez Bursa'dan
da geçecek. Osmangazi Köprüsü'nün dahil
olduğu son etapta bisikletçiler, bu kez iki kıta
arasını Avrasya Tüneli ile yer altından kat
edecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak,
Cumhurbaşkanımızın adına yakışır bir TUR'u
düzenleyecek olmanın kıvancını yaşıyoruz.
Bu vesileyle yarışa katılan tüm sporculara,
takımlara, teknik ve idari ekiplere başarılar
dilerken, TUR'un gerçekleşmesinde emeği
geçen ekip arkadaşlarıma özverili çalışmaları
için teşekkürlerimi sunuyorum.

KÜÇÜKBAKIRCI

We, the Turkish Cycling
Federation, are greatly proud and
happy with the strides the TUR
organization has made since 1963
and we are especially pleased
with their recent developments.

EROL KÜÇÜKBAKIRCI

Türkiye Bisiklet
Federasyonu Başkanı
President of Turkish
Cycling Federation

Osmangazi Köprüsü'nün
dahil olduğu son etapta
bisikletçiler, bu kez iki
kıta arasını Avrasya
Tüneli ile yer altından kat
edecek.
In the final stage, which
includes the Osmangazi
Bridge, cyclists will change
continents through the
Avrasya Tunnel.

ll The Presidential Cycling Tour of Turkey,
which has been promoted to the UCI
World Tour category and is regarded as
one of the world’s top cycling races, will
also reinvigorate the sport with its new
etaps and surprises this year. We, the
Turkish Cycling Federation, are greatly
proud and happy with the strides the TUR
organization has made since 1963, and we
are especially pleased with their recent
developments. The race features top riders
from the most prominent international
cycling teams every year and showcases
some of Turkey’s most historical and eyecatching locations to the world.
The broadcasts, which span 160
countries across five continents, display
the heavenly sights of Turkey while
capturing the excitement of the race. This
year’s race will begin in Konya, the capital
of cycling and tolerance in Turkey, and also
move on to Bursa for the first time. In the
final stage, which includes the Osmangazi
Bridge, cyclists will change continents
through the Avrasya Tunnel. We, the
Turkish Cycling Federation, are proud to
host a TUR that is fit for our President. I’d
like to give thanks to the riders and the
technical and administrative teams who
are taking part in the event. I’d also like
to thank my colleagues for their efforts in
making the TUR happen.
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952 Km
TUR 2018
Toplam Mesafe / Total Length

TUR’un Kısa Bir Tarihçesi
A Brief History of TOUR

Kıtalararası tek bisiklet turu olma özelliği
taşıyan Türkiye Bisiklet Turu bu yıl
54. Kez koşulacak. İşte turun geçmişine
kısa bir bakış.

The Cycling Tour of Turkey, which is the only
intercontinental cycling tour, will be held
this year for the 54th time. Here is a brief
overview of the Tour's history.

2017

UCI World Tour
UCI World Tour

2008

2.1 Kategorisinde
Organize Edildi
Organized under
class 2.1

1981

100. Yıl Devlet
Başkanlığı Bisiklet
Turu
100th Year Presidency
Bicycle Tour

1973

50. Yıl
Cumhurbaşkanlığı
Uluslararası Türkiye
Bisiklet Turu
50th Year
Presidential
International Cycling
Tour of Turkey

1968

Cumhurbaşkanlığı
Uluslararası
Türkiye Turu
Presidential
International Tour
of Turkey

1966

İlk kez 1963 yılında
“Marmara Turu” adıyla
düzenlenen yarış, 1965
yılında uluslararası
bir statü kazanmış,
1966 yılında ise 2. İlk
dört yılında “Marmara
Turu”, “Uluslararası
Marmara Turu” ve
“Cumhurbaşkanlığı
Uluslararası Marmara
Turu” isimleriyle
düzenlenen yarışlar,
1968 yılında
“Cumhurbaşkanlığı
Uluslararası Bisiklet
Turu” ismini almıştır.
ll Türkiye Cumhuriyeti’nin

kuruluşunun 50. yılı
anısına, Tur’un ismi ‘‘50. Yıl
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası
Türkiye Bisiklet Turu’’ olarak
kullanılır.
2006 yılından itibaren
Uluslararası Bisiklet Birliği
(UCI) tarafından 2.2 yarışma
kategorisine yükseltilen
Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu 2008 yılında
2.1 kategorisine, 2010’da ise

ünlü takım ve sporcuların
da katılımıyla 2.HC
kategorisine yükseltildi.
10 yıl gibi kısa bir sürede
kategori basamaklarını hızla
tırmanarak 2017’den itibaren
tarafından ‘World Tour’
seviyesine yükseltilmiştir.

The race, which was first
organized in 1963 under the
name of "Marmara Tour",
gained an international
status in 1965 and The Tour
received the name ‘‘2nd
Presidential International

Marmara Bicycle Tour.’’
The races, organized in
the first four years with the
names "Marmara Tour",
"International Marmara
Tour " and "Presidential
International Marmara
Tour", the name of the race
was started to be used as
‘’Presidential International
Tour of Turkey.’’in 1968.
ll For the 50th anniversary
of the establishment of
Republic of Turkey, the Tour
name was used as ‘‘50th Year
Presidential International
Cycling Tour of Turkey.’’
Presidential Cycling Tour
of Turkey, the International
Cycling Union (UCI) was raised
to r class 2.2 in 2006. The tour
was raised to 2.1 class in 2008,
and to 2.1 in 2010 with the
participation of famous teams
and athletes. Having climbed
up the categories in 10 years,
which is quite a short period, the
competition raised the "World
Tour"class by the International
Cycling Union (UCI) as of 2017.

2. Cumhurbaşkanlığı
Uluslararası
Marmara Turu
2nd Presidential
International
Marmara Bicycle Tour

1965

1. Uluslararası
Marmara Turu
1st International
Marmara Tour

1964

2. Marmara Turu
2nd Marmara Tour

1963

1. Marmara Turu
1st Marmara Tour

04

10:00
Turun Başlama Saati /
Starting Time of The Tour

1. Etap / 1st Stage
Konya - Konya | 148.4 km
35.2 km

60.4 km

1600
YÜKSEKLİK ELEVATION (m)

76 km 108.2 km

137.5 km

148.4 km
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MESAFE
DISTANCE (km)

137.

76 km
Kızılören

Yaka

60.4 km

Sefaköy

108.2 km

Çayırbağı

NEUTRAL START

NÖTRAL BAŞLANGIÇ

START

BAŞLANGIÇ

FINISH
VARIŞ

SPRINT
SPRİNT

BEAUTIES OF TURKEY SPRINT
TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ SPRİNT

MOUNTAIN | CATEGORY 2

MOUNTAIN | CATEGORY 3

TIRMANIŞ PİRİMİ | KATEGORİ 2

TIRMANIŞ PİRİMİ | KATEGORİ 3

FEED ZONE

BESLENME ALANI
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35.2 km
Sprint Primi / Sprint Prime

TUR’un Startı
Konya’dan

Start of the TOUR is
from Konya

Akademi

S

on olarak 2016
yılındaki 3. Etapta
Konya’ya uğrayan
Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu, bu
yıl Konya’dan başlıyor.
Konya’da TUR’un nötral
başlanıç noktası Mevlâna
Meydanı olacak. Hz.
Mevlana’nın türbesi ile
Mevlâna Müzesi’nin yer
aldığı meydan Konya
için büyük anlam ifade
ediyor. Bisikletçiler start
sonrası kent için Konya
Bilim Merkezi, Selçuklu
Üniversitesi, Kalehan Ecdat
Bahçesi’ni takip edecekler
ve Konya’nın yeni stadından
hemen sonra turun ilk sprint
prim kapısını geçecekler.
Bu etapta sırasıyla kategori
2 ve kategori 3 tırmanış
primleri için yarışacak
bisikletçiler. Mevlana
Müzesi önünde bu kez
Türkiye Güzellikleri Pirimi
için pedal çevirecek.

Beyhekim

Yazır

35.2 km
Buhara

SELÇUKLU

Fevziçakmak

137.5 km

0 km

P

residential Cycling
Tour of Turkey,
which had visited
the Konya in the 3rd
Stage in 2016, is starting
from Konya this year. In
this stage, the neutral start
of the tour will be given
from Mevlana Square. The
square where Mevlana's
tomb and Mevlana Museum
are located, is undoubtedly
the attraction centre of
Konya. Following the start,
riders will pedal through
the Konya Science Centre,
Selçuk University and
Kalehan Ecdat Garden and.
The first sprint gate will be
just after the Konya’s new
stadium. The riders, who
will be challenged with the
two categorized climbs,
respectively Cat 2 and Cat
3, will continue pushing
their pedals for Beauties
of Turkey Prime in front of
Mevlana Museum.

-1.6 km

Yaka

KARATAY
Çandır

148.4 km

MERAM

Tur Haritası
Tour Map
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İSTANBUL

14 Ekim / Oct.

BURSA

MANİSA

5

1
9 Ekim / Oct.

13 Ekim / Oct.

KONYA - KONYA

SELÇUK
12 Ekim / Oct.

4
3

11 Ekim / Oct.

10 Ekim / Oct.

2

MARMARİS
ANTALYA
FETHİYE

ALANYA
Mausoleum of Mevlana in Konya, Turkey
Mevlana Türbesi Konya, Türkiye
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TURUN FORMALARI
JERSEYS OF THE TOUR

60.4 km / 108.2 km
Tırmanış Primi / Climbing
Prime

TUR Yıldızları Ağırlayacak
TOUR Will Host the Stars

ll Turkuaz Mayo
Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu’nda
Genel klasman lideri
tarafından giyilen
mayodur.

Her geçen yıl önemli isimleri ağırlamaya devam eden Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu bu yıl da büyük bir rekabete sahne olacak. Bu yıl katılan isimler
arasında TUR’un yakından tanıdığı başarılı bisikletçiler de pedal çevirecek.
The Presidential Cycling Tour of Turkey, which continues to host prominent names each
year, will be a great competition this year. The cyclists who participated in the TOUR this
year will contain also familiar faces for Turkey and the TOUR.

ll Turquoise Jersey
It is the jersey worn by
the general classification
leader in the Presidential
Cycling Tour of Turkey.

ll Kırmızı Mayo
Dağ etaplarında ve
tırmanma kapılarında
toplanan puanlarla en iyi
tırmanışçılar tarafından
giyilir.
ll Red Jersey
It is worn by the best
climbers with points
collected on mountain
stages and climbing
gates

DIEGO ULISSI (İTALYAITALY)

MACIEJ BODNAR
(POLONYA - POLAND)

NICOLAS ROCHE
(İRLANDA - IRELAND)

ZDENĚK ŠTYBAR (ÇEKYA CZECHIA)

Takım Team:
UEA – Team Emirates
Doğum Yılı Birth Date: 1989 (29)
Yarışçı Tipi Rider Type: Tek
Günlük Yarışlar & Genel Klasman
Single Day Races & General
Classifictaion
Başarılar Success:
l 6 x İtalya Bisiklet Turu Stage
Giro d'Italia
l 2017 Türkiye Bisiklet Turu
Şampiyonu GC Tour of Turkey
l 2011 Slovenya Turu
Şampiyonu GC Tour of Slovenia
l 2016 Çekya Bisiklet Turu GC
Tour of Czech Cycling Tour

Takım Team: BoraHansgrohe
Doğum Yılı Birth Date:
1985 (33)
Yarışçı Tipi Role: Zamana
Karşı (Time Trial)
Başarılar Success:
l 1 x Fransa Bisiklet Turu
Etabı Stage Tour de France
l 4 x Polonya Ulusal Zamana
Karşı Şampiyonu Poland
National Time Trial
l 1 x Polonya Turu Etabı
Stage Tour de Pologne

Takım Team: BMC Racing
Team
Doğum Yılı Birth Date: 1984
(34)
Yarışçı Tipi Role: Genel
Klasman
General Classification
Başarılar Success:
l 2 x İspanya Bisiklet Turu
Etabı Stage of La Vuelta
l 2014 Route du Sud
l 1 x Pekin Turu Etabı Stage
Tour of Pekin

Takım Team: Quick-Step Floors
Doğum Yılı Birth Date: 1985 (32)
Yarışçı Tipi Role: Tek Günlük
Yarışlar & Sprint Single Day
Races & Sprint
Başarıları Success:
l 1 x Fransa Bisiklet Turu Etabı
Stage Tour de France
l 1 x İspanya Bisiklet Turu
Etabı Stage La Vuelta
l 2 x Paris-Roubaix İkinciliği
Runner-up

ll Yeşil Mayo
Sprinter etapları ve sprint
kapılarında toplanan
puanlarla en iyi sprinter
bisikletçi giyer.
ll Green Jersey
Jersey is worn by the
best sprinter cyclist with
points scored on sprinter
stages and sprint gates.

Beyaz Mayo
Her etap sonunda puan
kapılarında en fazla
puan toplayan bisikletçi
giyer. Bu mayoya Türkiye
Güzellikleri adı verilmiştir.
ll

ll White Jersey
At the end of each stage
is worn by the cyclist
who scored the most
points on the score
gates. This jersey is
called Turkey's Beauty.

KRİSTİJAN ĐURASEK
(HIRVATİSTAN-CROATIA)

SAM BENNETT
(İRLANDA - IRELAND)

FERNANDO GAVIRIA
(KOLOMBİYA- COLOMBIA)

JOHN DEGENKOLB
(ALMANYA - GERMANY)

Takım Team: UAE – Emirates
Doğum Yılı Birth Date: 1987
(31)
Yarışçı Tipi Role: Genel
Klasman
General Classifictaion
Başarılar Success:
l 2015 Türkiye Bisiklet Turu
Şampiyonu GC
l 1 x İsviçre Turu Etabı Tour
of Turkey
l 1 x Hırvatistan Turu Etabı
Stage Tour of Croatia

Takım Team: Bora –
Hansgrohe
Doğum Yılı Birth Date: 1990
(27)
Yarışçı Tipi Role: Tek Günlük
Yarışlar & Sprint
Single Day Races & Sprint
Başarılar Success:
l 3 x İtalya Bisiklet Turu
Etabı Stage Giro d'Italia
l 4 x Türkiye Bisiklet Turu
Etabı Stage Tour of Turkey
l 2 x Paris – Bourges

Takım Team: Quick-Step
Floors
Doğum Yılı Birth Date: 1994
(24)
Yarışçı Tipi Role: Sprint
Başarılar Success:
l 4 x İtalya Bisiklet Turu
Etabı Stage Giro d'Italia
l 2 x Fransa Bisiklet Turu
Etabı Stage Tour de France
l 2 x Polonya Turu Etabı
Stage Tour de PologneEgilici

Takım Team: Trek - Segafredo
Doğum Yılı Birth Date: 1989
(29)
Yarışçı Tipi Role: Sprint &
Tek Günlük Yarışlar One Day
Races
Başarılar Success:
l 10 x İspanya Turu Etabı
Stage of La Vuelta
l 2015 Milan – Sanremo
l 2015 Paris – Roubaix
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137.5 km
Türkiye Güzellikleri Primi /
Beauties of Turkey Prime

Milli Takım TUR’a Hazır

MEHMET ŞAFAKÇI

TÜRKIYE BISIKLET MILLI
TAKIM ANTRENÖRÜ
TURKEY CYCLING
NATIONAL TEAM COACH

National Team is Ready for TOUR
24 Eylül’den 7 Ekim’e kadar
Erciyes’te yükseklik kampında
çalışmalar yürüttük.
We worked at the altitude
training camp in Erciyes From
September 24th to October 7th

ll “54. Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu'nda
dünyanın en iyi ekiplerine
karşı mücadele edeceğiz.
Biz de bu organizasyon
öncesi iyi bir hazırlık dönemi
geçirdik. 24 Eylül’den 7
Ekim’e kadar Erciyes’te
yükseklik kampında
çalışmalar yürüttük. Bu
yıl dünyanın en güçlü 18
takımından 9'u burada
olacak. Bunlar Dünya
Turu takımı. Ayrıca 10
profesyonel kıta takımı da
yarışa katılacak. Geçen
yıla göre daha organize ve
güçlü rakiplerle mücadele
edeceğiz. Biz de bu güçlü
ekiplerle birlikte yarışırken
bir veya iki etapta podyuma
çıkmak istiyoruz. Ev sahibi
olduğumuz için tura özel
izinle milli takım adı altında
katılacağız. Çünkü bu
seviyede takımımız yok.
Umarım ülkemizde de
profesyonel kıta takımı
kurulur.
ll “We will compete
against the world's
best team in the 54th
Presidential Cycling
Tour of Turkey. We had a
good preparation period
before this organization.
We worked at the altitude
training camp in Erciyes
From September 24th to
October 7th. 9 of the world's
strong 18 teams which
are the World Tour teams,
will be here this year. In
addition, 10 Professional
Continental Teams will
participate in the Tour.
We will compete more
organized and stronger
competitors than last year.
As we are the host country,
we will participate under
the national team with
special permit. Because we
don't have a team on this
level. I hope a professional
continental team will be
established in our country.

mücadele edeceğiz. Biz de
bu güçlü ekiplerle birlikte
yarışırken bir veya iki etapta
podyuma çıkmak istiyoruz.
Ev sahibi olduğumuz için
tura özel izinle milli takım adı
altında katılacağız. Çünkü
bu seviyede takımımız
yok. Umarım ülkemizde
de profesyonel kıta takımı
kurulur.

takımından 9'u burada
olacak. Bunlar Dünya Turu
takımı. Ayrıca 10 profesyonel
kıta takımı da yarışa katılacak.
Geçen yıla göre daha
organize ve güçlü rakiplerle

ll We participated races
in abroad within the scope
of preparations for the
Presidential Cycling Tour
of Turkey and achieved
significant results. We had
a successful race as a
team in Romania. We took
place on the podium last
year in TOUR and had won

Beauties of Turkey Primes
jersey. Our goal is to climb
onto the podium on stages
this year. The organization
is getting better every year.
TUR also contributes to the
development of bicycle
sports in our country. It is
also very important for the
promotion of our country.
While we are competing,
the beauties of our country
are introduced to the world.
The level of the tour is rising
every year and currently
in category of World Tour.
We wish to establish a
professional continental
team in our country and
compete in other big
organizations around the
world.

192 NAZIM BAKIRCI

193 MUHAMMED ATALAY

196 FERİTCAN ŞAMLI

195 AHMET AKDİLEK

197 MUSTAFA SAYAR

TORKU ŞEKERSPOR

TORKU ŞEKERSPOR

TORKU ŞEKERSPOR

TORKU ŞEKERSPOR

SALCANO SAKARYA BB

Doğum Tarihi/Birth Date
29 Mayıs 1986 / 29 May 1986
Doğum Yeri/Birth Place
Konya
Boy/Height 172 cm
Kilo/Weight 64 kg

Doğum Tarihi/Birth Date
15 Mayıs 1989 / 15 May 1989
Doğum Yeri/Birth Place
Konya
Boy/Height 190 cm
Kilo/Weight 77 kg

Doğum Tarihi/Birth Date
29 Ocak 1994/ 29 January 1994
Doğum Yeri/Birth Place
İstanbul
Boy/Height 175 cm
Kilo/Weight 73 kg

Doğum Tarihi/Birth Date
10 Mart 1988 / 10 March 1988
Doğum Yeri/Birth Place
Konya
Boy/Height 178 cm
Kilo/Weight 68 kg

Doğum Tarihi/Birth Date
22 Nisan 1989 /22 April 1989
Doğum Yeri/Birth Place
Zonguldak
Boy/Height 184 cm
Kilo/Weight 64 kg

191 AHMET ÖRKEN

SALCANO SAKARYA BB
Doğum Tarihi/Birth Date
12 Mart 1993 / 12 March 1993
Doğum Yeri/Birth Place
Konya/Çumra
Boy/Height 177 cm
Kilo/Weight 77 kg
ll “54. Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu'nda
dünyanın en iyi ekiplerine
karşı mücadele edeceğiz.
Biz de bu organizasyon
öncesi iyi bir hazırlık dönemi
geçirdik. 24 Eylül’den 7
Ekim’e kadar Erciyes’te
yükseklik kampında
çalışmalar yürüttük. Bu
yıl dünyanın en güçlü 18

194 ONUR BALKAN

TORKU ŞEKERSPOR
Doğum Tarihi/Birth Date
10 Mart 1996 / 10 March 1996
Doğum Yeri/Birth Place
Konya
Boy/Height 177 cm
Kilo/Weight 69 kg
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Selçuklu ile Osmanlı’yı
TUR ile buluşturuyoruz

Connecting Seljuks and Ottoman
Through the TOUR
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun
parkurunun detaylarına dikkat çekerken, 54. yılda Tur tarihinin en güçlü pelotonunun oluşacağını vurguladı.
Putting emphasis on the details of 54th Presidential Cycling Tour of Turkey’s track, Erol Küçükbakırcı, President
of Turkish Cycling Federation, stated that the strongest peleton in the tour’s history will emerge in the 54th year.
Mehmet Ali Yaman
Bu seneki yarışta öne
çıkanlar nelerdir?
Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu, 54 yıldır
kesintisiz devam eden,
ülkemizdeki en büyük spor
organizasyonlarından biri.
World Tour kategorisindeki
Tur’da Milli Takımımızla
beraber dünyanın en üst
seviye takımları yarışacak.
Start için seçtiğimiz Konya
485 km’lik bisiklet yolu ile
Tur’a ev sahipliği yapmayı
uzun zamandır hak ediyordu.
Ayrıca Selçuklu’ya başkentlik
yapmış, kimi ülkelerden
büyük bir il. Zaten Bursa’nın
da parkura dahil olması
ile Selçuklu başkentinden
Osmanlı başkentine giden
bir yol izliyoruz. Osmangazi
Köprüsü ve Avrasya
Tüneli’nin geçilmesinin
ardından şampiyon da
üç büyük imparatorluğa
başkentlik yapmış
İstanbul’da belirlenecek.
Cumhurbaşkanlığı adına
yakışan bir Tur olması için
bütün gücümüzle çalışıyoruz.
Turun bisiklet dünyasındaki
önemi nasıl artıyor?
Bu sene Tur tarihinin
en güçlü pelotonu var.
Amerika’dan Belçika’ya,
Kolombiya’dan İspanya’ya
tüm dünyayı buluşturan bir
yarıştan söz ediyoruz. Daha
önce 450 milyon konuta
ulaşırken; iki yıldır Eurosport
1’den yapılan yayınlarla 750
milyon haneye ulaştık. Yani
yaklaşık iki milyar insan
Türkiye’yi Tur sayesinde
tanıma imkanı buluyor.
Turizmimize büyük katkı
sağlanıyor.
Gelecek seneki
değişiklikler hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
2019’la birlikte Tur çok ideal
bir tarihte koşulacak.
16-21 Nisan 2019 tarihlerinde
yine 6 etaplı bir yarış
gerçekleştireceğiz. İsrail
Turu sonrasında ve İtalya
Bisiklet Turu öncesinde bu
yarışların tamamını koşmaya

How is the profile of the
tour improving in the
cycling world?
This year includes the
strongest peleton in the tour’s
history. We are talking about
an even in which the whole
world meets; from the US
to Belgium, from Colombia
to Spain. Improving the
former reach of even that
was around 450 million
households, together with the
broadcasting of the event on
Eurosport 1, we reached out
to 750 million households.
It means approximately 2
billion people are having the
chance of getting to know
Turkey, thanks to the tour.
It contributes greatly to our
tourism.

yetecek boşlukla seneye
daha da kuvvetli bir peloton
bekliyoruz. Bu yıl Milli
Takımımızla yarıştayız ama
önümüzdeki sene bir ProContinental takımla sahne
almak istiyoruz. Bu takımın
da Konya’da olması bu
şehre çok yakışacaktır.
Parkur değişikliği söz
konusu olacak mı?
Tüm şehirlerimiz
Cumhurbaşkanlığı Türkiye

Bisiklet Turu’na ev
sahipliği yapmak istiyor.
İstanbul, Bursa, Balıkesir,
Çanakkale, Edirne,
İstanbul şeklinde bir
projemiz var. Batum’dan
başlayıp Karadeniz
üzerinden Ankara’ya
ulaşmak şeklinde bir başka
düşüncemiz de var. Bu
şekilde Tur’u ülkemizin
farklı yerleri ile buluşturarak
daha homojen bir hale
getirmek istiyoruz.

Sosyal Tur
TUR'a katılacak olan " World Tour"
takımlarından Quick-Step Floors,
Twitter'da 2012'deki son yılların
en unutulmaz yarış sonlarından
biri olan Kuşadası - İzmir etabını
hatırlatırken yarışın galibi Iljo Keisse
ise unutulmaz anılar ve duygularla
hatırladığı Türkiye'yi yeniden görmek
ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet
Turu'nda tekrardan yarışmak için
sabırsızlandığını dile getirdi.

What are the highlights of
this year’s tour?
Presidential Cycling Tour of
Turkey is one of the largest
sports even in Turkey as it’s
being held for 54 consecutive
years. The top tier teams will
compete in the event, which
is in the World Tour category.
The 485 kilometers long
bicycle track of Konya has
deserved to host the event
for a long time. Furthermore,
it is a city, which was the

capital of Seljuks, larger
than many countries. We
see a route that starts from
the capital of Seljuks and
reaches to Ottoman Empire’s
capital, with the inclusion of
Bursa. After passing through
Osmangazi Bridge and
Avrasya Tunnel, the tour’s
winner will be decided in
İstanbul, the capital of three
great empires. We strive
for the event to live up to its
name; Presidential.

Social TOUR
@quickstepteam: Next week we
will be in action at the Tour of Turkey,
which six years ago was the scene of
one of the most exciting and nail-bitting
finales in recent history.

@IljoKeisse: @quickstepteam
Looking forward to go back to Turkey,
great memories, lots of emotions. A nice
country with a lot of cycling fans. The
last race of the season so one more
time all out, flat out, full gas! Bring it on!

What can you disclose
regarding the changes of
the next year’s event?
Along with 2019, the tour
will be held on the ideal
date. We will organize a tour
consisting of 6 stages on
16-21 April 2019. Creating a
time window subsequent
to Tour of Israel and before
Giro d’Italia, which will be
sufficient for running of all
these tracks, we anticipate
an even stronger peleton.
We participate this year’s
tour with our national team,
but for the next year we
want to take place in the
event with a Pro-Continental
team. Having this team in
Konya will be in accordance
with its reputation.
Is there a track change in
the tour’s agenda?
All of our cities want to host
the Presidential Cycling Tour
of Turkey. We have a project
that includes Istanbul, Bursa,
Balıkesir, Çanakkale, Edirne,
İstanbul. Another project in
which the tour starts from
Batum and reaches to Ankara
over the Blacksea region is
being ideated. Hence, by
brining the tour to different
places in Turkey, we want to
make it more homogenous.

