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MASALSI 6 GÜN
6 FABULOUS DAYS

Her etapta büyük bir heyecana sahne olan
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda
şampiyon Euskadi – Murias’tan Eduard Prades oldu.

Etabın galibi ise muhteşem bir atakla
İrlandalı bisikletçi Sam Bennett oldu.
ll 9 Ekim'de Konya – Konya etabı ile başlayan
TUR 2018'in altıncı ve son etabı, Bursa arasında
İstanbul'da yapıldı ve etabı Bora-Hansgrohe
takımının İrlandalı sporcusu Sam Bennett, 3 saat
36 dakika 28 saniyelik derecesiyle birinci sırada
bitirdi. Geçen sene trajik bir kaza ile İstanbul’da

Sürprizlerle Dolu
Final
Final with Full of
Surprises
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etabı kaybeden Bennett, bitime 1,2 kilometre
kala yaptığı büyük atakla 3. etap zaferine ulaştı.
Tur’un en iyi sprinter’inin giyeceği yeşil mayonun
sahibi bu yıl 3 sprint finişi kazanan Sam Bennett’in
oldu. Dağların kralı, yani kırmızı mayonun 6 etap
sonundaki sahibi ise Bole Grega oldu. Türkiye
Yol Yarışı Şampiyonu Onur Balkan, geçen sene
olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin Güzellikleri
mayosu olan beyaz mayoyu kimseye bırakmadı.

Eduard Prades wins the 54th the Presidential
Cycling Tour of Turkey, which has a great
excitement in every stage.

The winner of the stage was the Irish
cyclist, Sam Bennett, with a spectacular
attack.
ll Sam Bennett, the Irish cyclist of

the Bora-Hansgrohe team, finished in
first place with a 3-hour and 36-minute
28-second time. Bennett, who lost a
stage in Istanbul with a tragic accident

Zaferin Tadı
The Taste of Victory
ll Mayo kazanan bisikletçiler yarış sonrası basın
mensuplarıyla duygularını paylaştı.
The Jersey Winners shared their feelings and thoughts
with press.
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last year, won the 3rd stage victory
with a spectacular attack on the stage.
The owner of the green jersey is Sam
Bennett, who won 3 sprint finish this
year. Bole Grega wears the red jersey
at the end of the six stages. Turkey
National Race Champion Onur Balkan
wears the white jersey, Beauties of
Turkey Jersey.

İlklerin ve Enlerin
Senesi
The Year of Bests
And Firsts
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Köşe Yazısı
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Pete Maxwell

Sports PR danışman
Sports PR consultant

Selçuk ve İstanbul
Unutulmazdı
Selçuk and İstanbul was
Unforgettable

B

u yılın
Cumhurbaşkanlığı
Tur’unda çalışmak
gerçekten keyif
verici oldu.Üç hafta öncesine
kadar burada olacağımı
bile bilmiyordum, serbest
bir gazeteci olarak çalışınca
hayat böyledir. Ancak son
birkaç yılın uluslararası medya
yöneticiliğini yapan Matt
Rendell onun yerine alıp
alamayacağıma dair benimle
kontağa geçtiğinde, üstüme
düşeni yapmak için bu şansı
hemen değerlendirdim.
Mesleki anlamda, böyle bir
canlı etkinlikte çalışmanın ve
medyada çalışmanın sunduğu
zorluklar ve eğlencenin
getirdiği keyfin üstüne
çıkabilecek pek bir şey yoktur.
Bu fırsatı değerlendirmekten
büyük fayda göreceğimi
biliyordum ve özellik bu fırsat
hevesle aradığım bir fırsattı.
Profesyonel olarak çok
fazla şey öğrendim ve
ileriki hayatımda temasta
kalacağımdan emin olduğum
bir çok harika insanla tanıştım.
Avrupa’nın her tarafında
Olimpiyat oyunlarında ve
futbol turnuvalarında çalıştım,
ancak bu etkinlik listenin en
üstündeki yerini aldı.
Ancak benim adıma bu
turun unutulmazları belli
– Selçuk ve İstanbul etap
finişleri uzun süre hafızamda
yer alacak. İskender Kebabı
da öyle.
Önümüzdeki sene buraya
tekrar gelmeyi umuyor ve dört
gözle bekliyorum.

I

t’s been an absolute
pleasure working at this
year’s Presidential Tour
of Turkey.
Three weeks ago I didn’t
even know I’d be here,
such is the life of working
as a freelance publicist.
But when Matt Rendell,
who has held the role of
managing international
media here over the last
few years, contacted me to
see if I could take his place,
I jumped at the chance to
play my part.
In my line of work, there’s
nothing that quite beats
the buzz of working a live
event like this and the
challenges and enjoyment
working in the media can
bring. I knew I’d benefit
from taking the opportunity
and it was one I will look
back on with fondness.
I’ve learnt an awful lot
professionally and met
lots of great people who
I know I will keep in touch
with moving forward. I’ve
worked Olympic Games
and football tournaments
all over Europe, but this
has been right up there at
the top of the list.
But the highlights of this
tour are obvious for me
- the stage finishes in to
Selçuk and Istanbul, which
will live long in the memory.
As will the Iskender kebab.
I can’t wait to hopefully
come back again next
year.

Sıradaki Görev: 2019 Nisan
Next Mission: April 2019
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Berat Alphan, önümüzdeki
yıl Nisan ayında düzenlenecek Tur için yapılan ve yapılacak olan
çalışmalara dair birçok bilgi verdi.
Deputy Manager of Turkish Cycling Federation Berat Alphan gives lots
of information in detail about arrangements for the next Tour of Turkey
which will kick off on April.
ll Yarış önümüzdeki yıl 1621 Nisan arasında yapılacak.
Bu durum önümüzde hazırlık
için az bir süre kaldığını
gösteriyor. Bunun size
oluşturacağı dezavantajlar
neler olacak?
Şu an bir organizasyonun
içindeyiz ve bu kendimizi
göstermemiz için bir fırsat.
Geçtiğimiz yıldan bu yıla
takım sayısını arttırmamızın
sebebi kendimizi doğru
bir şekilde ifade etmemiz.
Organizasyonun kalitesini
takımlara ve bisiklet severlere
doğru gösterebilmemiz.
Önümüzdeki zaman darlığının
farkındayız. Bu noktada da
çalışmalarımız başladı.

ll Gelecek yılın parkurları
için ne gibi planlarınız var?
Bu sene rotada bir değişiklik
yapıldı. Önümüzdeki yıl bu
rotayı biraz daha Marmara’ya
kaydırmayı ve transfer
mesafelerini kısaltmayı
istiyoruz. Belki bir iki etabı
aynı şehirde başlayıp ve
bitirmek gibi bir durum olabilir.
Bunun dışında Anadolu’daki
tüm şehirlerimizden
talep var Tur için. Biz de
önümüzdeki yıllarda bu fırsatı
değerlendirmek ve Tur’u tüm
Türkiye’ye götürmek istiyoruz.
Farklı tüm alternatifleri bu tur
biter bitmez değerlendirmeye
başlayacağız.
ll Bu yıl artan bir “World
Tour” takım sayısı var. Tur
seneye Nisan ayında.
Takımların ilgisi daha artmaya
müsait. Bu ilgiyi arttırmak için
ne gibi çalışmalarınız var?
Geçen yılki Tur’un ardından
bir araya gelip önümüzdeki
sürece bakmıştık. “Tur’un
takvimde kalmasını nasıl
sağlarız”, sonrasında
“takvimde daha iyi yere
gelmesini nasıl sağlarız” gibi

sorulara cevap aramıştık.
Federasyon başkanımızla
beraber yurtiçinden ve
yurtdışından ilgili birçok
kurumla görüşmüştük. Bu yıl da
çalışmalara devam edeceğiz.
Takımlara davetiyelerimizi
erkenden göndereceğiz ve
onların takvimlerine böylelikle
daha kolay girme imkanı
yaratacağız. Bu dokuz takım
şans eseri burada değil,
seneye bu sayıyı 12-15 arasına
çekmeyi hedefliyoruz.
ll Peki bu seneki Tur
hakkında düşünceleriniz
nelerdir?
Biz işin mutfağında olduğumuz
için, Tur’un yorucu kısmını
görüyoruz. Ben bazı etapların
finişlerini izleyemedim örneğin.
Ama gelen geri dönüşlerden
anladığım kadarıyla gerek
halk gerek bisiklet izleyicileri
ve bisiklet takımlarının turdan,
turdaki rekabetten çok
memnun. Bu durum bizi çok
motive etti. Daha iyisi için
daha çok çalışmaya devam
edeceğiz.

ll Race will take place
within April 16-21 next
year. It reveals that
you have not much of
time remaining. Which
disadventages you are
going to have regarding
this issue?

We started to arrange already
and this is a chance for us
to shine out. The reason of
this increasement in number
of teams that join is that
we express ourselves in a
proper way. We are able to
demonstrate the quality of
the organization to riders and
cycling-lovers. We are aware
of time lag. We started to
preparation at this point.
ll What do you plan for
the stages next year?

A change established
regarding the route this year.
We are planning to slide this
route to Marmara nearly
and shorten the transferring
distance ranges. Several
stages might start and
end in the same city. Apart
from that, there is a huge
demand for Tour comes
from every single city of
Anatolia. We want to benefit
this opportunity for the next
year and to carry the Tour to
everywhere in Turkey. We
will start to consider all the
alternatives as soon as this
Tour ends.
ll There is a remarkable
increasement in numbers
of World Tour Teams join

Tour. Next Tour will kick off
on April and seems like it is
possible to be demanded
much more by teams. Do
you have any plans to
enhance this possiblity?
After the last Tour
ended, we gathered and
considered the possibilities
to benefit. We seeked
answers for the questions
like ‘How can we make
Tour take part in many of
schedules’ and ‘How can
we enhance Tour in terms of
scheduling’. We had lots of
appointments with national
and foreign constitutions.
We will keep working on
those this year as well. We
will send the invitations to
teams earlier thus we may
find a higher chance to be
placed at their Schedule.
Those 9 teams are not here
by luck, we aim to increase
this number about 12-15.
ll What do you think
about Tour running this
year? How is it going?

Because we are on the
behind scenes of this
organization, we mostly see
the tough parts of it. I couldn’t
even watch some last finishes
of the Tour for example. But
considering the feedback
that we receive, both riders,
cyclist-lovers and audience
are quite pleasant with the
competition going on the Tour.
This situation motivates us. We
will continue to work hard to
do our best.
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952 Km
TUR 2018
Toplam Mesafe / Total Length

Sürprizlerle Dolu Final
Final with Full of Surprises
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 6. ve son etabı büyük heyecana sahne oldu. Bora Hansgrohe
takımından Sam Bennett etabın kazananı olurken Tur’un bu yılki şampiyonu Euskadi Basque Country- Murias
takımından Eduard Prades Reverter oldu.

6th and last stage of 54th Presidential Cycling Tour of Turkey witnessed a great cliffhanger.
As Bora Hansgrohe’s Sam Bennett wins the stage, Eduard Prades Reverter who rides for the team
Euskadi Basque Country- Murias grabs the victory of Tour.
Start Bursa’dan

Sprint Gate. The last prime
gate of Tour was the Beauties
of Turkey Sprint Prime Gate,
located 13 kilometer before the
finish. CCC Sprandi Polkowice’s
Pawel Cieslik was the first
sporter who passed this gate.

İstanbul’a doğru yol alacak
olan peloton, Bursa’da
Orhangazi Meydanı’ndan
start aldı. İlk elli kilometre
içinde çeşitli atak denemeleri
olsa da bunlar başarılı
olmadı. Peloton Orhangazi
Tüneli’nden geçerken ilk
başarılı ataklar geldi. BMC
Racing Team’den Danile Wyss,
Team Sunweb’den Louis
Verveake ve Sport Vlaanderen
– Baloise’den Preben Van
Hecke bu başarılı atağı yapıp
kaçışı oluşturan isimlerdi.
Ardından beşli bir kaçış grubu
oluşmasıyla bisikletçiler üç
farklı grup halinde İstanbul’a
ilerlediler.

Tour de Force by Sam
Bennett

Tırmanış, Sprint ve Türkiye
Güzellikleri Sprint Primi
Kapıları
55. kilometrede 3. kategoriden
yokuşun sonunda yer alan
tırmanış kapısını ilk geçen isim
Bahrein Merida’dan Grega
Bole oldu. Osmangazi Köprüsü
üzerinde yer alan sprint
kapısını ilk geçen isim Sport
Vlaanderen – Baloise’den
Preben Van Hecke oldu. Tur’un
bu yılki son prim kapısı etabın
bitimine 13 km kala yer alan
Türkiye Güzellikleri Sprint Primi
kapısıydı. Bu kapıdan ilk geçen
CCC isim Sprandi Polkowice
takımından Pawel Cieslik idi.

Sam Bennett’tan Güç
Gösterisi
Son prim kapısının geçilmesinin
hemen ardından, yaklaşık
son 10 km içinde kaçan grup
yakalandı ve bisikletçiler
toplu halde finişe doğru
ilerlemeye başladı. Sahilden,
finişin yapılacağı Sultanahmet
Meydanı’na çıkan yokuşa
girerken Bora Hansgrohe’den
yeşil mayo sahibi Sam
Bennett atak yaptı başarılı
olarak peloton ile arasında
beş saniye fark açtı. Bu farkı
finişe kadar koruyan Sam
Bennett, toplu sprint finişine
gitmesi beklenen etabı beş
saniye fark ile kazandı. 2. ve
3. etaplardaki sprint finişlerini
de kazanan Bennett, böylece
Türkiye Bisiklet Turu’nda bu yıl
3., toplamda 7. etap galibiyetini
aldı.

Şampiyon Edvard Prades

Mayo Sahipleri Belli Oldu

Start from Bursa

Son etaba girilirken genel
klasmanda, liderin 6 saniye
gerisinde 4. sırada bulunan
Euskadi Murias’ın 31 yaşındaki
İspanyol bisikletçisi Edvard
Prades’in şampiyon olması,
bisiklet takipçileri tarafından
beklenmiyordu. Fakat son
etabı 2. sırada bitirerek 6
saniyelik zaman priminin
sahibi olan Prades, geride
kalan 6. etaptaki toplam
sıralama durumunun,
toplamda aynı süreyi paylaştığı
Alexey Lutsenko’dan daha
iyi olması sayesinde Tur’u
kazanan isim oldu.

Tur’un en iyi sprinter’inin
giyeceği yeşil mayonun
sahibi, son güne girilirken
bu mayoyu üstünde
taşıyan ve bu yıl 3 sprint
finişi kazanan İrlandalı
bisikletçi Sam Bennett’ın
oldu. Dağların kralı, yani
kırmızı mayonun 6 etap
sonundaki sahibi ise Bole
Grega oldu. Türkiye Yol
Yarışı Şampiyonu Onur
Balkan, geçen sene olduğu
gibi bu yıl da Türkiye’nin
Güzellikleri mayosu olan
beyaz mayoyu kimseye
bırakmadı.

Peloton took start from Bursa
Orhangazi Square to Istanbul.
Within first 50 kilometers of
the stage, several of attacks
were placed but none of them
was successful. First powerful
attacks were presented after
peloton passed Orhangazi
Tunnell. BMC Racing Team’s
Danile Wyss, Team Sunweb’s
Louis Verveake and Sport
Vlaanderen – Baloise’s Preben
Van Hecke were the ones that
presented those attacks and
formed break-away groups.
After then, a fivefold of break
away group was formed thus

cyclists rode to Istanbul by
shattering in 3 pieces.

Climbing, Sprint and
Beauties of Turkey Sprint
Prime Gates
Grega Bole of Bahrein Merida
was the first rider who passed
through climbing gate, placed
at 55th kilometer, the end of
the third categorized slope.
Preben Van Hecke, who
rides for Sport Vlaanderen
– Baloise was the the first
to pass Osmangazi Bridge

Kariyerini Sultanahmet’te Noktaladı
He ended his career in Sultanahmet
ll 38 yaşındaki

Polonyalı bisikletçi
Przemyslaw Niemiec
kariyerinin son yarışını dün
Cumhurbaşkanlığı Türkiye
Bisiklet Turu’nun Bursa –
İstanbul etabında koştu.
Niemiec, sona eren Tur’un
ardından emekli oldu.
Przemyslaw Niemiec,
2016 yılındaki Türkiye

Bisiklet Turu’nun İstanbul’da
koşulan ilk etabını kazanmıştı.
Niemiec’in bunun yanı sıra
2014 yılında La Vuelta’da etap
zaferi, 2013 yılında Giro d’Italia
genel klasman altıncılığı,
2006’da Giro di Toscana
galibiyeti ve 2009 Route du
Sud – la Depeche du Midi
genel klasman şampiyonluğu
bulunuyor.

ll 38-year-old Polish

which was run in 2016.
cyclist Przemyslaw Niemiec Niemiec, as well as the
ran the last race of his career victory of the stage in La
in the Bursa – Istanbul stage Vuelta in 2014, in 2013, the
of the Presidential Turkey
sixth overall classification
Cycling Tour yesterday.
of Giro D'ıtalia, Giro di
Niemiec retired after the end Toscana victory in 2006
of the tour.
and the 2009 Route du Sud
Przemyslaw Niemiec
– La Depeche du Midi are
won the first stage of the
the general classification
Tour of Turkey in Istanbul,
Championships.

Afterward, the last prime gate
was passed, break away
group was catched by others
remaining 10 kilometers to
finish and cyclists started to ride
together. Bora Hansgrohe’s
Sam Bennet, who wears the
green jersey made an excellent
attack while he was entering
to slope up to Sultanahmet
Square and set 5 seconds
difference between himself
and peloton. As a gathered
sprint was expected at the
finish, Sam Bennett kept the
5 seconds difference and
clinched the stage 5 seconds
earlier than the others. Also
won the sprint finishes for
the 2nd and 3rd stage, Sam
Bennet managed to win 3rd
prize of Tour and collected 7
stage victories in total.

Champion: Edvard Prades
31 aged Spanish cyclist of
Euskadi Murias, Edvard Prades
was not expected to be a
champion as he was 4th, 6
seconds behind of the general
classification leader. However,
Prades finished the last stage
2nd and won 6 seconds prime.
He scored higher than Alexey
Lutsenko considering subtotal
of rankings of 6 previous
stages thus he grabbed the
victory for Tour.

Owners of Jerseys
Designated
The owner of Green Jersey is
Irish rider Sam Bennet as the
best sprinter Tour of Turkey,
who kept this jersey at the
last stage and won 3 sprint
finishes. At the end of 6 stages,
Bole Grega becomes the King
of Mountains by owning red
jersey. Onur Balkan did not
let anybody to win the White
jersey -Beauties of Turkey
Jersey in other words- same as
last year.
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TUR 2018’in Etap Birincileri
Stage Winners of TUR 2018

İSTANBUL

6
14 Ekim / Oct.

BURSA - İSTANBUL

BURSA
Bursa - İstanbul
Sam Bennett
Bora - Hangsrohe

5
13 Ekim / Oct.

SELÇUK - MANİSA

Selçuk - Manisa
Alvaro José Hodeg

MANİSA

Konya - Konya
Maximiliano Richeze

Quick - Step Floors

Quick - Step Floors

1

4
SELÇUK

9 Ekim / Oct.

KONYA - KONYA

12 Ekim / Oct.

MARMARİS - SELÇUK

Marmaris - Selçuk
Alexey Lutsenko
Team Astana

ANTALYA

MARMARİS

ALANYA

FETHİYE

3
11 Ekim / Oct.

2
10 Ekim / Oct.

ALANYA - ANTALYA

FETHİYE - MARMARİS

Fethiye - Marmaris
Sam Bennett
Bora - Hangsrohe

Alanya - Antalya
Sam Bennett
Bora - Hangsrohe

05

Formalar Sahiplerini Buldu
Jerseys Found Their
Owners
Turkuaz Mayo
Turquoise Jersey

Yeşil Mayo
Green Jersey

Eduard Prades
İspanya - Spain
Astana Pro Team

Sam Bennett
İrlanda - Ireland
Bora – Hansgrohe

Kırmızı Mayo
Red Jersey

Beyaz Mayo
White Jersey

Sonuçlar / Results
Genel Klasman / General Classification
Sıra /
Pos.

Num.
/ Num.

Sürücü / Rider

Zaman /
Time

Takım / Team

1

135

PRADES Eduard

Euskadi - Murias

2

14

LUTSENKO Alexey

Astana Pro Team

3

64

HAAS Nathan

Team Katusha - Alpecin

4

1

ULISSI Diego

UAE-Team Emirates

5

83

FELLINE Fabio

Trek - Segafredo

6

85

GUERREIRO Ruben

Trek - Segafredo

7

121

FERNÁNDEZ Delio

Delko Marseille Provence KTM

8

63

FABBRO Matteo

Team Katusha Alpecin

9

127

FINETTO Mauro

Delko Marseille Provence KTM

10

36

ROCHE Nicolas

BMC Racing Team

11

35

FRANKINY Kilian

BMC Racing Team

12

33

BOOKWALTER Brent

BMC Racing Team

13

75

TEUNISSEN Mike

Team Sunweb

14

153

AGUIRRE Hernán

Manzana Postobon

15

164

SPRENGERS Thomas

Sport Vlaanderen Baloise

16

157

ORJUELA Fernando

Manzana Postobon

17

162

DELTOMBE Kevin

Sport Vlaanderen Baloise

18

141

ROVNY Ivan

Gazprom-RusVelo

19

66

HOLLENSTEIN Reto

Team Katusha - Alpecin

20

55

KNOX James

Quick-Step Floors

21

106

FERRARI Fabricio

Caja Rural - Seguros RGA

22

176

PEYSKENS Dimitri

WB Aqua Protect Veranclassic

23

45

PÖSTLBERGER Lukas

BORA - hansgrohe

24

101

PARDILLA Sergio

Caja Rural - Seguros RGA

25

105

SERRANO Gonzalo

Caja Rural - Seguros RGA

26

94

MENDES José

Burgos-BH

27

51

DECLERCQ Tim

Quick-Step Floors

28

165

VAN GOMPEL Mathias Sport Vlaanderen Baloise

29

151

DUARTE Fabio

Manzana Postobon

30

116

BROŻYNA Piotr

CCC Sprandi Polkowice

31

71

ARNDT Nikias

Team Sunweb

32

5

ĐURASEK Kristijan

UAE-Team Emirates

33

92

CABEDO Óscar

Burgos-BH

34

155

GARCÍA Jhojan

Manzana Postobon

35

174

LIETAER Eliot

WB Aqua Protect Veranclassic

36

12

FOMINYKH Daniil

Astana Pro Team

37

146

SHILOV Sergey

Gazprom-RusVelo

38

111

ANTUNES Amaro

CCC Sprandi Polkowice

39

23

HAUSSLER Heinrich

Bahrain Merida Pro Cycling Team

40

171

MASSON Christophe

WB Aqua Protect Veranclassic

41

107

ZABALA Josu

Caja Rural - Seguros RGA

42

122

TRARIEUX Julien

Delko Marseille Provence KTM

43

84

GRMAY Tsgabu

Trek - Segafredo

44

117

CIEŚLIK Paweł

CCC Sprandi Polkowice

45

156

VILELA Ricardo

Manzana Postobon

46

31

BEVIN Patrick

BMC Racing Team

47

62

CRAS Steff

Team Katusha Alpecin

48

26

PADUN Mark

Bahrain Merida Pro Cycling Team

49

197

SAYAR Mustafa

Turkish National Team

50

126

MORENO Javier

Delko Marseille Provence KTM

22:26:16
+00:00
+00:04
+00:04
+00:09
+00:10
+00:10
+00:10
+00:10
+00:10
+00:10
+00:10
+00:19
+00:19
+00:22
+00:24
+00:25
+00:25
+00:33
+00:36
+00:39
+00:41
+00:41
+00:41
+00:49
+00:53
+01:10
+01:10
+01:23
+01:28
+01:42
+01:43
+01:45
+01:52
+01:55
+01:55
+02:04
+02:19
+02:19
+02:31
+02:43
+02:44
+03:04
+03:15
+03:36
+03:39
+03:53
+03:53
+04:06
+04:29

Sprint Genel Klasman / Sprint General Classification
Sıra /
Pos.

1
2
3
4
5

Num.
/ Num.

41
53
34
56
64

Ülke /
Nat.
IRL
COL
LUX
ARG
AUS

Sürücü / Rider
BENNETT Sam
HODEG Álvaro José
DRUCKER Jempy
RICHEZE Maximiliano
HAAS Nathan

Takım /
Team
BOH
QST
BMC
QST
TKA

Puan /
Points

71
41
38
37
37

Yokuş Genel Klasman / Mountains General Classification

Grega Bole

Slovenya - Slovenia
Bahrein – Merida

Onur Balkan

Türkiye
Güzellikleri

/

Beauties
of Turkey

Türkiye Milli Takımı
Turkish National Team

Sıra /
Pos.

Num.
/ Num.

1
2
3
4
5

21
154
137
167
14

Ülke /
Nat.
SLO
COL
ESP
BEL
RUS

Sürücü / Rider
BOLE Grega
REYES Aldemar
TXOPERENA Beñat
VAN ROOY Kenneth
LUTSENKO Alexey

Takım /
Team
TBM
MZN
EUS
SVB
AST

Puan /
Points

16
16
11
6
5

Türkiye Güzellikleri (Genel) / Beauties of Turkey (General)
Sıra /
Pos.

Num.
/ Num.

1
2
3
4
5

194
117
54
193
164

Ülke /
Nat.
TUR
POL
BEL
TUR
BEL

Sürücü / Rider
BALKAN Onur
CIESLIK Pawel
KEISSE Iljo
ATALAY Muhammed
SPRENGERS Thomas

Takım /
Team
TNT
CCC
QST
TNT
SVB

Puan /
Points

15
5
5
5
3
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Zaferin Tadı The Taste of Victory
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda The Jersey Winners of 54th Presidential Cycling
mayo kazanan bisikletçiler yarış sonrası basın Tour of Turkey shared their feelings and thoughts
mensuplarıyla duygularını paylaştı. with press.

Özel Bir Etap Oldu
Son gün Genel Ferdi
Klasman birinciliğine
yükselerek Turkuaz
Mayo’nun sahibi olan
Euskadi Basque Country
Takımı’ndan Eduard Reverter
Prades, “Sıra dışı bir zafer
kazandım. Çok mutluyum”
dedi. Euskadi Basque
Country Takımı sporcu
şunları söyledi: “İnanın çok
mutluyum, aynı zamanda çok
heyecanlıyım. Takımım adına
böyle bir zafer kazandım.
Harika bir durum benim için.
Önümüzdeki sene buraya
gelmek ve aynı başarıyı
tekrarlamak amacındayım.
Ancak takımımla bir yıl daha
kontratım var. Ne olur şu
anda kestiremiyorum.”

Yeşil Mayo Sahibi
Bennett, “Olağanüstü
Müthiş”
Dünya’nın sayılı
sprinterlerinden Bora
Hansgrohe Takımı’nın
İrlanda’lı sporcusu Sam
Bennett Bursa - İstanbul
etabını kazanması
dolayısıyla duygu yüklü bir
konuşma yaptı. Bennett,
“Benim için inanılmaz bir
yarış oldu. Sadece müthiş

ve olağanüstü kelimeleriyle
anlatabilirim. Son virajdaydık
ve o tempomu uzun süre
hatırlayacağım. Unutmak
mümkün olamaz.” dedi.
Bennett şöyle konuştu:
“Takım arkadaşlarıma çok
teşekkür ediyorum. Son
metreler çok agresif geçti
herkes için. Arkamda Quick
Step’in sporcularını gördüm
ve bir anda karar verip
bastım. Bende finiş çizgisi
nasıl geçtim, inanın fazla
hatırlamıyorum. Son 200
metresini benim için gerçek
olup bitti. Son kez arkama
baktım ve bir kez daha
tempo yapıp çizgiyi geçtim.
Bazı arkadaşlarım sezon
bitti, tatil moduna girelim
der. Ama ben sonuna kadar
giderim. Bu etapta da böyle
oldu.”

Planımda Bu Mayoyu
Kazanmak Yoktu
Son günkü atağıyla
Türk Hava Yolları’nın
sponsorluğundaki Kırmızı
Mayo’nun sahibi olan
Bahrain - Merida Takımı’nın
sporcusu Grega Bole,
“Tırmanış adı üstünde.
Bence tüm yokuşçular
ellerinden geleni yaptılar.

Bursa - İstanbul etabında
iyi bir strateji yaptım.
Sonunda da istediğimi
aldım” dedi. Bole şunları
söyledi: “Tur’a başlarken
bu mayo’yu hedeflediğimi
bende bilmiyordum. Selçuk
etabında kaçış grubunda yer
almıştım. Etabın son gününe
tırmanış klasmanına sadece
bir puan geride girdim. Ve
neden olmasın dedikten
sonra amacıma ulaştım.

Hedefim Continental
Takımda Yarışmak
Turkey Home’un
sponsorluğundaki Beyaz
Mayo’nun sahibi olan Türk
Milli Takımı’ndan Onur
Balkan’da, “amacım bir
Continental Takımda yarış
hayatıma devam etmek.
Gücümü ortaya koyduğumu
zannediyorum. Tur’a
başlarken Beyaz Mayo’yu
hedeflemiştim. Ayrıca takım
olarak bu yarışta bir etap
almayı arzu ediyorduk.
Fakat kısmet olmadı.
Altı gün boyunca Beyaz
Mayo’yu gururla taşıdım.
Buna çok motive olmuştum.
Takımım içinde bunu
gerçekleştirdiğim için çok
mutluyum.

It Was A Special Stage
Euskadi Basque Country’s
Eduard Reverter Prades
who advanced to
leadership of general
classification by winning
the last stage said
“I grabbed an
exrtaordinary victory.
Believe me I’m so happy
and going into orbit. I won
it for my team. It’s a great
event for me. I aim to
come here next year and
win again but I have an
agreement for one more
year with my team so I
cannot provide you any
exact saying”

Bennett, The Owner
of the Green Jersey:
‘Incredibly Awesome’
One of the limited
sprinters in the World,
Irish rider of Bora
Hansgrohe Team,
Sam Bennett gave an
emotional speech: It’s
been an unbelievable
race for me. I can only
tell it by the words
‘incredible’ and
‘awesome’. We were
at the last bend and I
will always remember

that tempo of mine. It is
definitely impossible to
forget for me!’ Bennet
also said: Especially
thanks my teammates.
Last kilometers were
passing aggressively for
everbody. I saw the riders
of Quick Step behind me
and I made and attack
suddenly. I can bearly
remember how I passed
the finish line. The last
200 meters were over
and done with quickly.
I just glanced behind,
made a last powerfull
attack and passed the
finish line. Some of my
firends say that it’s almost
end of the season, let’s
swtich to vacation mode
but I just stick it out. It was
the same scenario for me
in this sage.

I Was Not Expecting to
Win This Jersey
Bahrain – Merida’s
Grega Bole, who won
the red jersey sponsered
by Turkish Airlines, said:
It is just climbing, as the
name implies. I think all
the climbers did their
best. I practised a good

strategy at Bursa –
İstanbul stage. Finally,
I got what I want.’ Bole
continues his speech: I
wasn’t aware that I am
aiming this jersey while
Tour starts. I was in the
break away group at
Selçuk stage. On the last
day of stage, I was only
one point behind of the
climbing classification.
Then, I said why not and
reached my goal.’

My Goal Is Riding
for a Continental
Team
National Turkish Team’s
Onur Balkan, who won
the White jersey said: My
main goal is to continue
my racing carrier in a
Continental Team. I
assume that I put forward
my power. I targeted
White Jersey as Tour
begins. Besides, we
would like to win at least
one stage as a team
together but it’s destiny.
I wore White jersey with
full of proud for 6 days. I
was quite motivated for
it. I am pretty happy to
make it real in my team.
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İlklerin ve Enlerin Senesi
The Year of Bests And Firsts
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı
Erol Küçükbakırcı, yaptığı açıklamalarda Tur’un bu yıl
ilkleri ve enleri yaşadığını söyledi.

President of Turkish Cycling Federation
Erol Küçükbakırcı said Tour lived through the
bests and firsts years.

ll Türkiye'nin dünya

çapındaki en prestijli spor
organizasyonlarından
54. Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu'na
bu yıl en yüksek katılımın
olduğunu söyledi. Marmara
Bisiklet Turu olarak
başlayan organizasyonun
1965 yılından sonra
Cumhurbaşkanlığı
himayesine alındığını
hatırlatan Küçükbakırcı, "Bu
yılki turun diğerlerinden
en önemli farkı şimdiye
kadar en yüksek katılımın
sağlanması. Yani dünyada
“World Tour Takımları”
ismiyle anılan 18 takımdan
9'u burada yarıştı. Geri kalan
Pro - Continental dediğimiz
11 takım da buradaydı. Bu
seneki Tur 20 takım ve 140
sporcu ile birlikte başladı.“
dedi.
Uluslararası turların,
farklı renklerin, farklı
dillerin ortak anlaşma
zemini oluşturduğuna
işaret eden Küçükbakırcı,
bu tür organizasyonların
Türkiye'nin güzelliklerini,
tarihi ve kültürel
zenginliklerini de
gösterdiğini kaydetti.
"Yaklaşık 2 milyar insan
ülkemizi gördü ve tanıdı"
Turun ülke tanıtımı
açısından önemine de
işaret eden Küçükbakırcı,
"Eurosport 1'den verdiğimiz
bu yayın 700 milyon eve
ulaştı. Yaklaşık 2 milyar
insan ülkemizi görüyor
ve tanıyor. Bunların
turizmde, sporda, ticarette
dönüşümleri oluyor.
Bu organizasyonların
sayısını bundan sonra da
artırarak çalışmalarımıza
devam edeceğiz."
değerlendirmesini yaptı.
"Tur ilk kez Selçuklu'nun
başkenti Konya'dan
başladı. Osmanlı'nın ilk
başkenti Bursa'da devam
ederek. 3 imparatorluğa
başkentlik yapmış
İstanbul'da tamamlandı. Bu
yıl bir ilk olarak bisikletçiler
Osmangazi Köprüsü ve
iki kıtayı denizin altından
birleştiren Avrasya
Tüneli'nden geçtiler.
Erol Küçükbakırcı,
katılımı daha da artırmak
adına gelecek yılki
turun 16-21 Nisan 2019

important difference of this
Tour in comparison to others
is its largest attendence.
That is to say, 9 out of 18
World Tour Teams raced in
here. The rest 11 teams, Pro
Continental Teams, were
here as well. Tour has been
placed with participation of
140 riders and 20 teams this
year.
Küçükbakırcı indicated
that global tours provide a
basis for communication
between different cultures
and colours. He also noted
that this kind of organizations
show the beauties, cultural
and historical weatlh of
Turkey.

tarihinde yine dünya turu
kapsamında düzenlenmesi
için Uluslararası Bisiklet
Birliğinden onay aldıklarını
söyledi. Bisiklet sporunda
her geçen gün sayının
arttığına vurgu yapan
Küçükbakırcı, "2 yıl
içerisinde 7 kat büyüdük.

Sayı ne kadar çoğalır,
mücadele o kadar artarsa
başarı da aynı hızla geliyor.
Biz bu sporun daha çok
yayılımı için daha çok
insana ulaşmak için
elimizden gelen tüm çabayı
gösteriyoruz." ifadelerini
kullandı.

ll One of the prestigious
and global events of
Turkey, 54th Presidential
Cycling Tour of Turkey has
reached the most number
of participation this year.
After he reminded that
Tour has been debuted
as Marmara Cycling Tour

at the beginning and then
as Presidential Cycling
Tour of Turkey since 1965,
Küçükbakırcı said: The most

Biz Büyük Bir Aileyiz We Are a Big Family
Mehmet Şafakçı - Türkiye Bisiklet Milli Takım Antrenörü The Coach Turkish National Team

ll Hedeflerimize ulaştık.
Bir tane hedefimiz kaldı.
O da bir sporcumuzun
podyum görmesiydi. Bu
Tur’a hazırlanırken çok fazla
sayıda yarışlara katılamadık.
Bu bizim için çok büyük bir
eksiklik. Fakat ben bütün
bisikletçilerimize gösterdikleri
performanstan ötürü çok
teşekkür ediyorum ve
onlardan çok memnunum.
Butün Tur boyunca biz
burada teknisyeninden
masörüne bir ekip olarak
çalıştık. Ama ülkemizi
onurumuzla ve gururumuzla

temsil ettiğimi düşünüyorum.
Türkiye Güzellikleri
Mayosu’na baktığımızda
birinci sırada Onur Balkan’ı,
üçüncü olarak Muhammed
Atalay’ı görüyoruz. Ama
kesinlikle tatmin olmadık.
Bizim isteğimiz hala bir
podyum zaferini görmekti.
Dün Ahmet Örken tam
sprinte başlayacağı zaman
rakibinden bir darbe aldı.
Çünkü genel klasmanda
büyük bir çekişme vardı.
Sezon sonu yarışı olmasına
rağmen inanılmaz bir çekişme
vardı bütün Tur boyunca.

ll We've reached our
goals. We didn't achieve
one goal. We'd like a
cyclist to see a podium.
We could not participate
in many races as we
prepared this tour. This
was a huge problem for
us. But I would like to
thank all our cyclists for
their performance and
I am very pleased with
them. During the tour, we
worked as a team from the
technician to the masseur.
But I think we represented
our country with honor

and pride. Onur has won
the Beauties of Turkey
Jersey and Muhammed
Atalay was the third. But
it was not enough. But
we wanted still to see a
podium victory. Yesterday
Ahmet Orken took a blow
from his opponent when
he started the make his
sprint. Because there was
a great contention in the
general classification.
Despite the end of the
season race there was
an incredible controversy
throughout the whole tour.

Approximately 2 billions of
people saw and learnt about
our country
Küçükbakırcı also pointed
out that Tour has a great
importance in terms of
introducing Turkey and
said: The broadcast that we
provided via Eurosport 1 has
reached to wild audience
of 700 million houses.
Approximately 2 billions
of people saw and learnt
about our country. Those
have a remarkable effect
for tourism, sports and and
trades in return. We will go
on our endeavours and raise
the number of this kind of
events in future.
Tour has started from the
capital of Seljuk Empire,
Konya, continued in Bursa,
the first capital city of the
Ottoman Empire and ended
in İstanbul, capital city of 3
empires. Riders has passed
through the Osmangazi
Bridge and the Eurasia
Tunnel that connects two
continents under the sea
thus they broke new ground.
Erol Küçükbakırcı stated
that they got approval
from UCI for the next year
Tour of Turkey which will
be placed on April 16 -21.
Küçükbakıcı emphasises the
increasement in the number
of cyclists year by year and
said: We have a sevenfold
rise within 2 years. As much
as number increases and
rivalry surges, success
comes at an equal rate. We
spread an effort to distribute
this organization to many of
people.
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Special
Trophy for

Özel Tur’a

OZEL
KUPA

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda,
zafere giden yolu ilk sırada
tamamlayacak sporcular için tasaralanan
final kupası, yarışmanın temellerini
oluşturan somut imgeler ile şeklini
alırken, taşıdığı anlam ile de yarışmanın
ruhuna vurgu yapıyor.
ll Kupanın genel formu;
bisiklet sporuna gönül vermiş,
gücünü çevirdiği pedallardan
alarak, kendini galibiyete
taşıyan sporcular düşünülerek;
insan bacağının baldır ile
bilek arasındaki bölümünden
esinlenerek oluşturuldu.
Kupanın üzerindeki desen,
bisiklet turunun tarihi geçmişine
de vurgu yapmak üzere,
manevi değeri yüksek olan
‘Selçuklu Yıldızı’ ile süslendi.
Sekiz köşesi ile iki ayrı karenin
birleşiminden oluşan ve
turkuaz rengini taşıyan Selçuklu
Yıldızı, bütün olarak adaleti
ve özgürlüğü temsil ediyor.
Yıldızın her köşesi; merhamet,
şefkat, sabır, doğruluk, sır
tutmak, sadakat, cömertlik ve

Rabbine şükretmek anlamlarını
taşıyor. Bu anlamı ile Selçuklu
Türklerinin sanat ve kültür
yapısında, temel figür olarak
karşımıza çıkan sekiz köşeli
yıldız; İslamiyet’in sekiz esasını,
bu esaslar ile ulaşılacak sekiz
cennet kapısını ve sekiz cenneti
simgeler. Geçmişten günümüze,
spora ve sporcuya verdiği
değerle yarım asrı aşkın süredir
devam eden Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu’nun final
günü sahibini bulan kupa, her
bireyin birbirine karşı saygılı ve
hoşgörülü davranması; milliyet,
inanç ve yaşam biçimini ayırt
etmeden, bütün insanları
kucaklayan duruşu
açısından önem arz
ediyor.

SPECIAL
TOUR

The finals trophy, which is designed for
the top athlete to finish the Presidential
Cycling Tour, takes its form with the
substantial images that create the
foundation of the competition while
highlighting the spirit of the competition
with its significant meaning.
ll

Inspired by the athletes
who have set their heart on
cycling and achieve victory
empowered by pedalling their
gear, the trophy is designed
to resemble the part of the
human leg between the
calf and the ankle. The
trophy was adorned with
the ‘Seljuk Star’ which has
high spiritual value, to
underline the history of
the Tour. The octagonal
Seljuk Star consists of
two squares, bears the
colour turquoise, and
represents justice and
freedom. Each corner
of the star stands for a
different value: mercy,
compassion, patience,
integrity, confidence,
loyalty, generosity, and gratitude to
God. The science of numbers widely
used in the Islamic world and in the
ancient civilisations of the Middle East,
8 is a symbol representing heaven.
With this sense, the octagonal star,
which is a prominent figure in the art
and the culture of the Seljuk Turks,

symbolises the eight virtues of
Islam, the eight gates of heaven
which one reaches by possessing
these eight virtues, and eight
heavens. The trophy, which was
presented to the victorious winner
of the Presidential Cycling Tour of
Turkey which has been held for over
half a century with respect towards
cycling and the athletes, bears an
importance in terms of individuals
treating one another with respect
and tolerance, and embracing
people from all backgrounds
regardless of their nationalities,
beliefs and lifestyles.

