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Türkiye’nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında 

bulunan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 55’inci yılında hem 

takvimdeki yeri, hem de güzergahındaki değişiklikle yepyeni bir ‘start’ alacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun (TBF) 1963 yılından bu yana geleneksel 

olarak düzenlediği ve iki yıldır dünyanın en önemli yarış kategorisi olan               

‘UCI World Tour’ kapsamında gerçekleşen yarış, 16-21 Nisan 2019 tarihleri 

arasında yine World Tour kapsamında ‘nostaljik’ bir rotada sporseverlerle buluşacak.

1963’te ‘Marmara Turu’ adıyla başlayan, 1965’te uluslararası nitelik kazanan ve 1966’da 

ilk defa Cumhurbaşkanlığı makamı himayesinde gerçekleştirilen yarış, 55’inci yılında yine 

Marmara Denizi çevresinde, ilk rotasına benzer bir güzergâhta koşulacak.

As one of Turkey's most prestigious worldwide sporting events, 55th edition of the Presidential 

Cycling Tour of Turkey will make a “brand new start” this year with the novelties on its renewed 

route and its new slot in April on “UCI World Tour” calendar. 

Traditionally held by the Turkish Cycling Federation (TBF) since 1963, the Tour will be held between  
16-21 April 2019 as a part of the “UCI World Tour” calendar for the third time yet this year it will welcome cycling fans  

on its “nostalgic” route.

The Tour, which commenced in 1963 under the name of “Tour of Marmara” gained international status in 1965 and   

was held under the auspices of the Presidency for the first time in 1966. In its 55th edition, Presidential Cycling Tour 

of Turkey will be held on a route that is similar to its former route followed in the first edition, around the     

Marmara Sea. 



Serving to promote peace and friendship through its history, our nation 

today preserves its historic roots in ancestral sports as well as shows 

keen interest in new branches of sports.

A homeland for diverse cultures and faiths, our country also contributes 

to peace in the world by hosting many international sports events.

Launched in 1963 as the Tour of Marmara, and registered internationally 

in 1965; the Presidential Cycling Tour of Turkey has since 2017 been 

included in the “World Tour (PRO)”, the top category of cycling.

Riders this year will start in Istanbul; take on the stages of Tekirdag, 
Canakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli and Sakarya; then, pass the finish 

line back in Istanbul.

Renowned as the sole “inter-continental cycling tour” in the world,     

the 55th edition of the Presidential Cycling Tour of Turkey will host 

many outstanding teams and riders this year, and serve to promote our 

country’s natural and cultural riches.

On this occasion, I cordially welcome all participants from around the 
world who honour our country, and wish a safe, joyful tour for all.

On behalf of my country and nation, I thank all people who selflessly 

work to organise and execute this tour as an event of pride for Turkey.

Tarih boyunca barış ve dostluğun yayılmasına büyük hizmetlerde 

bulunan milletimiz, günümüzde hem ata sporlarıyla olan köklü bağlarını 

korurken hem de yeni tanıdığı spor dallarına büyük bir ilgi gösteriyor. 

Farklı kültür ve inançların bir arada yaşama imkânı bulduğu ülkemiz, 

birçok uluslararası spor faaliyetine ev sahipliği yaparak dünya barışına 

da katkı sunuyor.

1963 yılında Marmara Turu ile başlayan, 1965'te uluslararası standarda 

ulaşan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, başarılı 

organizasyonlarıyla  2017 yılından itibaren bisikletin en üst düzey 

kategorisi olan “World Tour” (PRO) kapsamına kabul edildi. 

Bu yıl yarışa katılacak olan sporcularımız, İstanbul’dan start alarak 

Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya etaplarının 

ardından yine İstanbul’da yarışı tamamlayacaklar. 

Dünyanın tek "kıtalararası bisiklet turu" olarak anılan, ünlü birçok takım 

ve sporcunun katılımıyla bu yıl 55’inci düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu, ülkemizin kültürel zenginliklerinin ve tabii 

güzelliklerinin tanıtımına da vesile olacaktır.

Bu etkinlik vesilesiyle dünyanın farklı bölgelerinden ülkemizi teşrif 
eden bütün katılımcılara hoş geldiniz diyor, sporcularımızın her birine 
sporcularımıza başarılar diliyorum.

Türkiye’nin yüz akı bu spor organizasyonunun icrasında görev alan tüm 

personele ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı/President of Turkey

Toplumlar arasında rekabet ve dostluğun 
bir arada olabileceği fikrinin en güzel 
tezahürü spor faaliyetleridir.

Sports activities are the best embodiment 

of the idea that competition and friendship 

may well co-exist between societies.



It is with much excitement that the 55th 

Presidential Cycling Tour of Turkey, one of the 

most prestigious sporting events in the world,    

is about to start. 

Dear sports fans,

World renowned teams and riders will pedal for more than 1000 kilometers 

across 6 stages between April 16-21, 2019. TUR 2019 will join Europe and 

Asia this time in Çanakkale. Messages of love, tolerance and solidarity will 

be sent to the entire world from Çanakkale.

Another aspect of this year's tour is that it will follow a "Nostalgic" route 

similar to the initial race in 1963 called the Marmara Tour. 

I extend my wishes of success to all riders and teams that will compete in 

the 55th Presidential Cycling Tour of Turkey, which is held under the 

auspices of President Recep Tayyip Erdoğan and has the distinction of 

being the only cycling tour in the world that is held by a Presidential office  

I sincerely congratulate everyone involved in the organization of the event.

Dünya’nın en prestijli spor organizasyonlarından 

biri olma özelliği taşıyan “Cumhurbaşkanlığı 

Bisiklet Turu” 55. kez büyük bir heyecanla “start” 

almaya hazırlanıyor. 

Değerli Sporseverler, 

16-21 Nisan 2019 tarihleri arasında, yine dünyaca ünlü takımlar ve sporcular, 

toplam 6 etapta 1000 kilometreden fazla pedal basacaklar. TUR 2019, 

Avrupa ve Asya kıtalarını bu yıl Çanakkale’de birbirine bağlayacak. 

Çanakkale’den bütün dünyaya sevgi, hoşgörü ve kardeşlik mesajları 

verilecek.

Bu senenin bir diğer özelliği ise 1963 yılında Marmara Tur’u olarak başlayan 

yarışla benzer “Nostaljik” bir güzergâhta koşulacak olması. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 

gerçekleştirilen ve dünya üzerinde Cumhurbaşkanlığı makamınca hayata 

geçirilen tek bisiklet turu olma özelliği taşıyan 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye 

Bisiklet Turu’nda pedal çevirecek bütün sporculara ve takımlara başarılar 

diliyorum.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi yürekten 

kutluyorum.

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı/Minister of Youth and Sports

It is with much excitement that the 55th 

Presidential Cycling Tour of Turkey one of the

2017’den itibaren dünyanın en iyi bisiklet 
yarışlarının yer aldığı UCI World Tour 
kategorisine kabul edilen Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl farklı bir parkurda, 
bir anlamda nostaljik rotasına dönüş yapıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yoğun talepler sonrası federasyon 

olarak, artık uluslararası bir marka haline gelen turumuzu, ülkemizin farklı 

coğrafyalarına taşıma kararı aldık. Bu yönde ilk uygulamamız, 1963’te 

Marmara Turu olarak başlayan turumuzun o yıllardakine benzer bir 

rotada, Marmara Bölgesi ve civarına geri dönmesini sağlamak oldu.     

TUR 2019, böylece yarım asır önce ‘Cumhurbaşkanlığı Uluslararası 
Türkiye Turu’ adını alan turun 1968’deki etaplarına yakın bir şekilde 

organize edilecek. Önümüzdeki yıllarda da bu büyük organizasyonu, 

yurdumuzun farklı bölgelerine, hatta yurt dışına taşıma planları içindeyiz.

TUR 2019’un geçeceği mekanlar arasında şüphesiz en önemlisi, Çanakkale 
Savaşı’nın yaşandığı Gelibolu yarımadası olacak. İkinci etabımızı, ortaya 

koyduğu kahraman vatan savunmasıyla savaşın kaderine değiştiren       

57. Alay’a ait şehitlikte tamamlayacağız.

Bu vesileyle, işgal kuvvetlerine ‘Çanakkale geçilmez!’ dedirten aziz 

şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu yılın bir başka sürprizi de Kartepe zirve finişi olacak. Önemli bir kayak 

merkezimiz olan Kartepe, bu kez TUR 2019’un ‘kraliçe etabı’na ev 

sahipliği yapacak. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası’na hazırlanan 

Sakarya’daki Bisiklet Vadisi de ilk kez rotamız üzerinde bulunuyor.    

Ayrıca geçen yıl olduğu gibi yine Avrasya Tüneli’nden geçerek yarışı 

başladığı yerde, İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda noktalayacağız. 

1963’te başlayan TUR organizasyonunun özellikle son 10 yılda geldiği 

noktadan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Her yıl dünyanın en önemli 

bisiklet takımlarından üst düzey sporcuların katılımıyla gerçekleşen 

yarışımız, 160’dan fazla ülkede yayınlanıyor ve ülkemizin tarihi-turistik 

yörelerinin dünyaya tanıtılmasına önemli katkılar sağlıyor. 

Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak, geçmişte olduğu gibi bir kez daha 

Cumhurbaşkanlığı himayesine yakışır bir yarış düzenleyebilmek adına tüm 

hazırlıklarımızı titizlikle tamamladık. 

Turumuza katılan tüm sporculara, takımlara, teknik, idari ekiplere sağlıklı 

ve başarılı bir tur dilerken, bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde 

emeği geçen herkese özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunarım.

Inducted into the UCI World Tour category which 
includes the world's best cycling tours, 
Presidential Cycling Tour of Turkey returns to its 
nostalgic route this year on a new track.

Following the overwhelming requests coming from across Turkey, we have 
decided to take this tour that has now become an international brand to 
various parts of our country. Our first step to this end was to enable the 
return of our tour, initiated as the Marmara Tour in 1963, to a route similar  
to that back in the day it was held in the Marmara Region and its vicinity.      
This will allow TUR 2019, named 'Presidential Cycling International Turkey 
Tour' half a century ago, to be organized with stages similar to those in 
1968. We are planning to take this large event to different parts of Turkey, 
and even abroad, in the future.

Gallipoli Peninsula, where the Battle of Çanakkale was fought, is without    
a doubt the most important place through which TUR 2019 will pass.           
The second stage of the tour will conclude at the martyrs' memorial for the 
57th Regiment that sealed the fate of the war through its heroic defence.       
I would like to take this opportunity to remember our heroic martyrs who 
made occupation forces say 'Çanakkale is impassable!'.

Another surprise this year will be the finish at the Kartepe summit.               
A significant ski resort in Turkey, Kartepe will now host the "queen stage"   
of TUR 2019.

The Bike Valley in Sakarya, a city getting prepared for the 2020 World 
Mountain Bike Championship, will be on our route for the first time. In 
addition, similar to the previous year, the race will cross the Eurasia Tunnel 
and end where it will start, i.e. Sultanahmet Square, Istanbul. 

We are proud and overjoyed with what TUR organization achieved starting 
from 1963, especially in the last decade. Organized every year with the 
participation of the top cycling teams and best riders, our race is broadcast 
in over 160 countries and significantly contributes to promoting Turkey's 
historical and touristic characteristics to the entire world. 

At the Turkish Cycling Federation, we completed all our efforts diligently to 
organize a race worthy of the auspices of the Presidency once more, as we 
did in the past. 

I would like to wish all the athletes, teams, technical and administration 
crews a safe and successful tour and thank everyone who contributed to the 
organization of this giant event for their devoted work.

Erol Küçükbakırcı
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı
President of the Turkish Cycling Federation

orld Tour categoructed into the UCI W



iSTANBUL-TEKiRDAĞ 156.7 KM

16 APRiL/NiSAN

01
TEKiRDAĞ-ECEABAT 183.3 KM

17 APRiL/NiSAN

02

ÇANAKKALE-EDREMiT 122.6 KM

18 APRiL/NiSAN

03

BALIKESiR-BURSA 194.3 KM

19 APRiL/NiSAN

04
BURSA-KARTEPE 164.1 KM

20 APRiL/NiSAN

05 SAKARYA-iSTANBUL 172.4 KM

21 APRiL/NiSAN

06 TOTAL 993.4 KM

2019 Route map is available at



TUR2018
TOUR2018

    21
Paramedical Crew
Pramedik Personel

170
Car+Minibus
Otomobil+
Minibüs

37
Truck+Panelvan/
TIR+Kamyonet

52 Motobike
Steward/
Motosikletli
Güvenlik

16.000
Police & Genderma/
Polis ve Jandarma

240 
Security Crew/
Güvenlik Personeli

1Doctor/Doktor

3Practitioner/
Pratisyen Doktor

140
Rider/Sporcu

525
Crew/Personel

7.698
Accommodation/
Konaklama

Technical Crew/
Teknik Personel

155



7.181
News Portal
Haber Portalı

574.291,000 
Audience/İzleyici

284
TV Broadcast / Canlı Yayın
(Live Highlights News)

159
Territories/Bölge 190

Country/Ülke

537
Newspaper
Gazete 80 Media License

Agreements
Linsanslı Medya

CANLI YAYIN
BROADCAST

yiciAudienceAudience

2018



1.017
Content Comment/Yorum

458.906
Access/Erişim

28.347
Total Video Views/
Görüntülenen Toplam Video

17.972
Page Likes/Sayfa Beğeni

929.586
Profile View/
Profil Görüntüleme

28,608
Follows/Takip

791
Tweet

198,088
Access/Erişim

7.471
New Followers/
Yeni Takipçi

SOSYAL MEDYA
SOCIALMEDIA

9.200
Sharing/Paylaşım

2.042
Mentions

320,210
View/İzlenme28,617

Likes/Beğenme

1,08MN
Tweet View Number/
Tweet Görüntüleme

2018



General Classification Leader
As a shade of blue and often referred to as the color of the sky in the Turkish culture, turquoise 
represents freedom, infinity, power of the sky and the universe, wisdom, liberalism and being 
open-minded. As the defining color of Turkey, surrounded by seas on three sides, Turquoise is also the 
characteristic color used in the leader jerseys of the Presidential Cycling Tour of Turkey.

Genel Klasman Lideri
Mavinin bir tonu olan ve Türk kültüründe genellikle gök rengi olarak ifade edilen turkuaz; özgürlüğü, 
sonsuzluğu, göğün ve evrenin gücünü, bilgeliği, geniş gönüllü ve açık düşünceli olmayı simgeler. 
Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin kıyılarına da rengini veren turkuaz, Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu’nun karakteristik rengi olarak lider mayosuna da rengini veriyor.

King of the Mountains
The color of the Turkish flag and recognized as our national 
color, 
red has been reflecting strong emotions of the civilizations 
throughout the centuries. Riders completing the challenging 
climbing phases during the race will wear red jerseys on the 
podium.

En iyi Tırmanışçı
Türk Bayrağı’na da rengini veren ve milli rengimiz kırmızı 
tarih boyunca medeniyetlerin güçlü duygularını yansıtmıştır. 
Zorlu mücadelelerin ardından zirve tırmanışlarını başarıyla 
tamamlayan sporcular bu güçlü renkteki forma ile kürsünün 
basamaklarını tırmanacak.

The Best Sprinter
The color green derived from the word root wet
(being alive) in Turkish, represents wealth and 
fruitfulness of the Turkish soil. The best sprinter 
collecting the highest points on intermediate sprint 
gates and stage finishes will be entitled to wear the 
green jersey.

En İyi Sprinter
Canlı kökünden türeyen yeşil renk Türkiye 
coğrafyasının bolluk ve bereket sunan ovalarını ifade 
eder. Düzlük kesimlere konumlandırılmış ara sprint 
kapılarını ve etap finişlerini önde geçerek en çok 
puanı toplayan en güçlü sprinter yeşil mayoyu sırtına 
geçirmeye hak kazanacak.

Leader of Beauties of Turkey Primes
White is recognized as the color of heaven in the 
Turkish culture and represent greatness and 
wisdom. The white jersey referring to spectacular 
natural beauties and the expression “heaven 
homeland” will be worn by the Beauties of Turkey 
Primes Leader.

Türkiye Güzellikleri  Prim Lideri
Türk kültüründe beyaz renk cennetin rengi olarak 
ululuk ve bilgelik anlamlarını taşır. Türkiye’nin göz 
kamaştıran doğal güzellikleri ile cennet vatan 
göndermesine vurgu yapan beyaz mayo, her etap 
sonunda Türkiye Güzellikleri prim kapılarını en 
önde geçen liderin üzerinde kürsüye taşınacak.

KUPA
THROPY

FORMALAR
JERSEYS

Inspired by the riders 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 will be presented to the victorious winner on the final day of the Presidential Cycling Tour 

of Turkey which has been held for over half a century with respect towards cycling and the riders, 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.

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. 
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16 APRIL/NiSAN
SPOR TOTO
iSTANBUL-TEKiRDAĞ
STAGE/ETABI

01

156.7 KM

11:00 GMT+2

The "new" but "nostalgic" route of 
TOUR 2019 will begin this year, once 
again, in Sultanahmet Square and go 
all around Marmara Sea, reminding the 
first years of the 55-year tradition

A neutral start will be given at Hagia Sophia and the 
Blue Mosque, two of the ancient city's most iconic 
structures, and the world-renowned riders will pedal 
towards Thrace cities that have been looking 
forward to the Presidential Cycling Tour of Turkey 
for many years.

The first Stage will direct the riders to the coastal 
road towards the west and leave Istanbul, behind 
going through Küçükçekmece, Büyükçekmece and 
Silivri. In the meantime, the first mountain prime of 
the tour will be given around Marmara Park Mall at 
39th km. Riders will pedal through the D100 
highway a little more until taking the road towards 
the coast at Kınalı Intersection and proceed with the 
Stage, accompanied by the scenery at the coastline 
of Marmara Sea. Teams will arrive at the first sprint 
prime gate while passing Gümüşyaka.

Following Marmara Ereğlisi, the Beauties of Turkey 
spring prime will be awarded in Yeniçiftlik. After 
leaving behind the second mountain prime gate in 
the stage at approximately 150-meter elevation 
point close to the entrance of Tekirdağ, riders will 
take a short tour around the city and finish the     
156.7 km Stage 1 in Tekirdağ coastline with a 
possible sprint fight on Atatürk Boulevard, in front of 
the Provincial Directorate of Youth and Sports 
building.

Marmara Denizi’ni çepeçevre dolaşacak ‘yeni’ fakat 55 yıllık geleneğin ilk 
yıllarını hatırlatacak ‘nostaljik’ rotasıyla dikkat çeken TUR 2019, startını bu yıl 
da İstanbul’un kalbi Sultanahmet Meydanı’ndan alıyor.

Kadim kentin ikon yapıları Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin 
tarihi atmosferinde nötral startla yarışa başlayacak dünyaca 
ünlü bisikletçiler, uzun yıllardır Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu’nun adeta yolunu gözleyen Trakya kentlerine 
doğru pedal basacak. Sahil Yolu’na inerek Batı’ya doğru 
ilerleyecek ilk etap; Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Silivri 
üzerinden İstanbul’u geride bırakacak.

Bu sırada, TUR’un ilk yokuş primi de 39. km’deki Marmara 
Park AVM civarında verilecek. D-100 karayolunu bir süre daha 
takip edecek olan pedallar, Kınalı Kavşağı’nda sahil yoluna 
doğru yönelerek Marmara Denizi kıyısındaki güzel manzaralar 
eşliğinde etaba devam edecekler.

Ekipler, Gümüşyaka’yı geçerken ilk sprint prim kapısına 
ulaşacaklar. Marmara Ereğlisi sonrası Yeniçiftlik’te bu kez 
Türkiye Güzellikleri sprint primi verilecek. Tekirdağ’ın girişine 
doğru yaklaşık 150 metre yükseklikteki etabın ikinci yokuş 
primini de alacak olan bisikletçiler, şehir içinde atacakları kısa 
turun ardından 156.7 km’lik 1.etabı, Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü önünde noktalayacak.
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TURKISH AIRLINES
TEKiRDAĞ-ECEABAT
STAGE/ETABI
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Dur yolcu! 
Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, 
bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, 
bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Necmettin Halil Onaran

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda ‘tarihi 
bir gün’ başlıyor. Turun Tekirdağ’da bir gün önce finiş 
yapılan sahil noktasından start alacak ikinci etabı, 
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’na uzanacak. 
Tarihin en çetin deniz ve kara savaşlarının yaşandığı bu 
topraklarda Mehmetçik, yüzbinlerce şehit vermesine 
rağmen dünyanın hayran olup şapka çıkardığı vatan 
savunmasıyla ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe 
kazımıştı. İşte Gelibolu’da bir asır önce karşı karşıya 
gelen uluslar,  TUR 2019’da bu defa barışı taçlandırmak 
için buluşacak.

Etapta Tekirdağ çıkışıyla birlikte 200m üzeri irtifaya 
çıkılacak. Yarışın ilk 90 km'si 150-300 metre arası inişli 
çıkışlı bir parkurda geçecek. Şarköy öncesi kategori 3 ve 
sonrasında kategori 2 yokuş primi kapıları var. iki yokuş 
primi kapısı var. Ardından bisikletçiler, Bolayır üzerinden 
Gelibolu’ya doğru pedal basacak. Çanakkale Boğazı 
kıyısında muhtemel
rüzgarlı bir sürüşün ardından Eceabat öncesi Türkiye 
Güzellikleri prim kapısına varılacak. İşte bu noktadan 
sonra finişe 5 km kala Conkbayırı tırmanışı başlayacak. 
Tarihi Milli Parkı içinde tüyleri diken diken edecek 
o tırmanış, 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa 
Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi 
emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya
koyarak, düşmanın üzerine yürüyen ve savaşın kaderini 
değiştiren kahraman 57. Alay Şehitliği’nde son bulacak.
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Stop wayfarer! Unbeknownst to you 
this ground You come and tread on,    
is where an epoch lies.
Bend down and lend your ear, for this 
silent mound Is the place where the 
heart of a nation sighs.
Necmettin Halil Onaran

After Tekirdağ start, riders will be climbing above 200m 
elevations. The first 90 km of the race will proceed on an uphill 
and downhill track varying between 150-300 meters. Before 
Şarköy comes the category 3, and then the category 2 
mountain prime gates. There are two mountain prime gates in 
this phase. Then, the riders will pedal to Gallipoli over Bolayır. 
After a possible windy ride by the Dardanelles, riders will arrive 
at the Beauties of Turkey prime gate before Eceabat. At this 
point, the climb of the Chunuk Bair will begin, 5 km to the finish 
line. This climb within the National Historical Park that will give 
the riders goosebumps will end in the Martyrs' Memorial for 
the 57th Regiment, where the heroes marched on the enemy 
and changed the face of the war, putting their lives on the line 
by the words of Lieutenant Colonel Mustafa Kemal, 
Commander of the 19th Division; "I am not ordering you to 
attack, I am ordering you to die."

A historical day begins for the 55th Presidential Cycling Tour of 
Turkey. The second stage that will start at the coast of Tekirdağ, 
where the first stage ended a day ago, will extend towards 
Gallipoli Peninsula Historical National Park. Despite the 
hundreds of thousands of losses, Mehmetçik fought for the 
defence of this land, where the toughest naval and land battles 
were fought before the admiring eyes of the world, and marked 
the words "Çanakkale is impassable" in the history. Nations 
standing against each other a century ago in Gallipoli will now 
get together to celebrate the peace in TOUR 2019.
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HOME TURKEY
ÇANAKKALE-EDREMİT
STAGE/ETABI
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The third stage of TOUR 2019 route 

taking everyone on ahistorical journey 

winds from one national park to the 

other.

After the second stage ending in the Gallipoli Peninsula 
Historical National Park, riders will start the third day 
from in front of Çanakkale Governor's Office by the 
coast. The start at this square, where the symbolic 
"Trojan Horse" used in the famous movie "Troy" is 
located by the coast, riders will pedal towards south to 
the Troy Historical National Park.

After the Beauties of Turkey prime to be awarded 
around Troy, which is one of the most famous ancient 
cities in the world listed in the UNESCO World 
Heritage, the riders will pass through the sprint prime 
gate at the Ezine exit. The road will take the race to the 
coast of Edremit Gulf, a popular tourism spot in 
northern Aegean, following a winding climb and 
mountains prime between Ayvacık and Küçükkuyu. 
Star riders will continue their journey, breathing maybe 
the cleanest and most oxygen-rich air in the world by 
the skirts of Mount Ida.

The stage will wind up at Akçay after Altınoluk and 
Güre, famous for its healing waters, and a total of     
122.6 km will be completed in front of Novada Mall at 
the entrance of Edremit. Teams will then head to 
Balıkesir for the start of the following day.

TUR 2019’un bisiklet üzerinde herkesi adeta tarihte bir yolculuğa çıkaran rotasında 
üçüncü etap, bir milli parkımızdan diğerine uzanıyor.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda son bulan ikinci 
etabın ardından bisikletçiler, üçüncü güne Çanakkale Valiliği 
önünden, sahilden başlayacak. Ünlü ‘Troy’ filminde 
kullanılan sahildeki sembolik ‘Truva Atı’ heykelinin de 
bulunduğu bu meydanda verilecek startın ardından 
yönümüzü güneye, Truva Tarihi Milli Parkı’na çevireceğiz. 
UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan dünyanın en 
ünlü antik kentlerinden Truva yakınlarında verilecek Türkiye 
Güzellikleri priminin ardından Ezine çıkışında bu kez sprint 
primi kapısı geçilecek. Ayvacık ve Küçükkuyu arasındaki 
virajlı bir tırmanış ve yokuş primini takiben Kuzey Ege’nin 
turizm cenneti Edremit Körfezi kıyılarına inilecek.

Yıldız pedallar, Kaz Dağları eteklerinde dünyanın belki de 
en temiz ve oksijeni bol havasını içlerine çekerek yollarına 
devam edecekler.

Altınoluk ve şifalı sularıyla ünlü Güre’nin ardından Akçay’a 
varacak olan toplam 122.6 km’lik etap, Edremit girişindeki 
Novada AVM'nin önünde tamamlanacak. Finişin ardından 
ekipler, bir gün sonraki start için Balıkesir’e intikal edecek.
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VESTEL
BALIKESİR-BURSA
STAGE/ETABI
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Balıkesir, famous for its 550-year-old Zagan Pasha 
Mosque, historical watch tower, höşmerim dessert and 
tirit meal, was included in the first ever Tour of Turkey 
organized in 1958 under the auspices of Presidency. 
This beautiful city will once again witness such
great excitement this year.

Starting at Atatürk Park, the stage will reach our 
historical city Bursa and become the longest stage in 
this year's tour with a total of 194.3 km course, closing 
up to 200 km with neutral section. After the start is 
given, riders will pedal towards Susurluk. Then, 
following Gallipoli, Troy and Mount Ida, they will pass 
through the fourth national park visited during
the tour, Manyas Bird Paradise National Park. At this 
point is a Beauties of Turkey prime.

Following the sprint prime near Lake Ulubat, formerly 
called Lake Apolyont, riders will reach Trilye-Mudanya 
intersection. In this stage consisting of a highly level 
track with a long profile that could be considered easy, 
the riders will head towards Bursa city center
through freeway (O-5). The race starting from Istanbul 
Street will pass through Fevzi Çakmak Street, Çekirge, 
Altıparmak and Atatürk Street in front of Bursa 
Governor's Office.

Atatürk Parkı’ndan başlayacak ve tarihi kentimiz Bursa’ya uzanacak etap, 
200 kilometreye yaklaşan 194.3 km’lik rotasıyla bu sene turun en uzun 
etabını oluşturuyor.
550 yıllık Zağnos Paşa Külliyesi, tarihi saat kulesi, 

höşmerim tatlısı ve tiritiyle meşhur Balıkesir, 1958’de 

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki ilk Türkiye Bisiklet 

Turu’nun rotası üzerindeydi. Güzel ilimiz, bu yıl bir kez 

daha büyük heyecana ortak oluyor.

Atatürk Parkı’ndan başlayacak ve tarihi kentimiz 

Bursa’ya uzanacak etap, nötral kesimle birlikte 200 

kilometreye yaklaşan 194.3 km’lik yarış güzergahı ile bu 

seneki turun en uzun etabını oluşturuyor. Start sonrası 

kuzeye, Susurluk istikametine gidilecek. Sonrasında 

Gelibolu, Truva ve, Kaz Dağları’nın ardından turun ziyaret 

ettiği dördüncü milli park olan Manyas Kuş Cenneti’nden 

geçilecek.

Bu noktada, Türkiye Güzellileri primi var. Tektonik 

özelliğe sahip Uluabat -eski adıyla Apolyont- Gölü 

yakınındaki sprint primi sonrası Trilye-Mudanya 

kavşağına varılıyor. 

Uzun fakat zorlayıcı sayılmayacak bir profile sahip yine 

oldukça düz bir parkura sahip etapta bisikletçiler, çevre 

yolu (O-5) üzerinden Bursa şehir merkezine doğru yol 

alacak. İstanbul Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi Çekirge 

ve Altıparmak Atatürk Caddesi’ni takip edecek yarış, 

Bursa Valiliği önünde son bulacak.

This beautiful city will once again 
witness such great excitement this year.
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TURKISH AIRLINES
BURSA-KARTEPE
STAGE/ETABI
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Kraliçe Etabı...

Kartepe’deki zirve finişiyle, yarışın ‘Kraliçe etabı’ 
olmayı hak eden 5. etap startı, Bursa Valiliği 
önündeki Atatürk Anıtı’ndan Heykel’den verilecek. 
Osmanlı Devleti’ne 39 yıl başkentlik yapmış, tarih, 
kültür ve inanç turizminin yanı sıra sanayisiyle de 
Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer alan 
Bursa’nın caddelerini kat edecek bisikletçiler, belki 
de Kartepe’deki zorlu tırmanışın antrenmanını henüz 
14. km’deki ilk yokuş primi kapısında yapacak. 

Yol boyunca uzanan zeytin ağaçlarının
arasından geçerek Mudanya ve Gemlik’e ulaşılacak. 
Çinileri dillere destan olan İznik yakınlarından göl 
manzarasıyla geçecek etap, Gemlik’e doğru yeniden 
denizi görecek!

Yalova ve Çınarcık kavşağını takiben sprint primlerini 

toplayacak pedallar, Gölcük’e ulaşacak. Başiskele’yi 

geçerken Türkiye Güzellikleri sprint primi 

verilecek.Kocaeli’nin yeşili ve sularıyla meşhur 

sayfiyesi Maşukiye, aynı zamanda turun en zorlu 

bölümü olan yaklaşık 20 km’lik tırmanışın da 

başlangıç noktasını işaret edecek. 20-30 

metrelerden başlayıp Kartepe Kayak Merkezi’nin 

bulunduğu 1300 civarı rakımlara varan 1310 metreye 

kadar uzanan tırmanışın ilk 10 km’sinde eğim 

%9-10’un altına düşmeyecek. Son 5 km ise ortalama 

%6 civarı eğime sahip. 

Toplam 164.1 km’lik etabın zirve finişi öncesi HC 

kategorisindeki finish’isi bu tırmanış, şüphesiz turun 

genel klasman sıralamasını da sonucuna da önemli 

ölçüde etkileyecek.

Queen Stage...
The fifth stage of the race, worthy of being called the 
"Queen Stage", will start at the Atatürk Statute in 
Heykel, in front of Bursa Governor's Office and finish 
with a summit finish in Kartepe. The riders will wander 
through the streets of Bursa, which has served
as the capital of Ottoman Empire for 39 years and is 
among the most prominent cities in Turkey thanks to 
its historical, cultural and religious tourism as well as its 
industry and maybe practice for the difficult Kartepe 
climb at the first mountain prime just 14 km in.

The track will pass through the olive trees alongside 
the road and reach Mudanya and Gemlik. The stage will 
pass through the lake view close to Iznik, legendary for 
its Iznik potteries, and see the sea once more towards 
Gemlik!

After Yalova and Çınarcık intersection the riders gain 
their sprint primes and reach Gölcük. Beauties of 
Turkey sprint primes will be awarded while passing 
through Başiskele. The green of Kocaeli and the 
summer resort Maşukiye, famous for its waters, will 
mark the starting point of an approximately 20 km 
climb, the most difficult section of the tour.

During the first 10 km of the climb, starting from 20-30 
meters and reaching the altitude of around 1300 meter, 
Kartepe Ski Center at 1310 meters, the slope profile will 
not fall below 9-10%. The slope in the last 5 km will be 
around 6%. This climb, which is the finish line in the HC 
category before the summit finish of the 164.1 km 
stage, will without a doubt significantly affect the 
general classification.
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SAKARYA-İSTANBUL
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TUR’da bu yılın galibinin ilan edileceği altıncı ve son etap, Sakarya’dan başlayacak.

Nötral start, aynı zamanda 2020 yılında UCI Dağ Bisikleti 

Maratonu Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak dev 

bir proje olan Ayçiceği Bisiklet Vadisi’nden verilecek. 

Starttan sonra Sakarya’nın içinden güneye ilerleyerek D100 

Karayoluna bağlanacak olan bisikletin büyük ustaları, 

İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndaki büyük finişe doğru 

pedal basacaklar.

Sapanca Gölü manzaralı sprint primi sonrası İzmit şehir 

merkezi öncesi TEM Otoyolu’na bağlanılacak. İstanbul’a 

yaklaşırken TUR, solunda tüm ihtişamıyla İzmit Körfezi’nin 

gerdanlığı Osmangazi Köprüsü’nü görecek. 200 metreyi 

aşmayan profili ile genel olarak düz bir parkura sahip son 

etabın en ilginç geçişi, şüphesiz geçen yıl olduğu gibi yine 

Avrasya Tüneli olacak

2016 yılında hizmete alınan ve Anadolu ile Avrupa kıtalarını 

denizin 100 metre altında birbirine bağlayan 5 km’lik tünel, 

dünya tarihinde ikinci kez UCI Dünya Turu klasmanında bir 

bisiklet turuna ev sahipliği yapacak. Sirkeci Meydanı öncesi 

Boğaziçi kıyısında son Türkiye Güzellikleri prim kapısını 

geçecek ve tarihi yarımada turu atacak dünyaca ünlü 

bisikletçiler, yüzyıllardır nice önemli olaylara tanıklık eden 

Sultanahmet Meydanı’nda 172.4 km’lik son etapla TUR 

2019’u tamamlayacak.

Neutral start will be given in the Sunflower Bike Valley, 
a giant project that will host the UCI Mountain Bike 
Marathon World Championships in 2020. After the 
start, the top riders will head towards south through 
Sakarya, connect to D100 highway and pedal to the 
grand finish in Sultanahmet Square in
Istanbul.

Following a sprint prime with a view of Lake Sapanca, 
they will connect to TEM Motorway before reaching 
Izmit city center. Getting close to Istanbul, TOUR will 
get to see, on its left, Osmangazi Bridge extending 
along Izmit Gulf with all of its glory. The most 
interesting pass in the last stage, which has a generally 
flat profile that does not exceed 200 meters, will surely 
be the Eurasia Tunnel, as was the case last year.

This 5-km tunnel, taken into service in 2016, that 
connects Europe and Anatolia together 100 meters
under the sea, will host a bicycle race in the UCI World 
Tour classification for the second time in the world 
history. World-renowned riders will pass through the 
last Beauties of Turkey prime gate alongside the 
Bosphorus coast and tour the historical peninsula 
before reaching Sirkeci Square, and complete the last 
stage, which is 172.4 km, in TOUR 2019 in Sultanahmet 
Square, a place that witnessed myriad of significant 
events for hundreds of years.

The sixth and the last stage of the 
TOUR, where this year's winner will be 
announced, will begin in Sakarya.
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İSTANBUL HAVALİMANI

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak, sizi
dünyanın havacılık merkezi İstanbul Havalimanı’nda

ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak, sizi
dü h l k k i İ t b l H li ’ d
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