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İstanbul’dan, Ayasofya 
Meydanı’ndan başlayan 
156,7 kilometrelik 1. Etap, 
Tekirdağ’da sona erdi. 
Sprint finişine sahne 
olan etabın galibi, BORA 
– hansgrohe takımının 
İrlandalı bisikletçisi Sam 
Bennett oldu.

ll Bennett böylece hem TUR 
kariyerindeki sekizinci etap 
zaferini elde ederek Mark 
Cavendish’i geride bıraktı, 
hem de genel klasman liderine 
verilen Turkuaz Mayo’yu sırtına 
geçirdi. Etapta, Deceuninck-
QuickStep’ten Fabio Jakobsen 
ikinci, Lotto Soudal’den Caleb 
Ewan üçüncü sırayı aldı.

Kaçış grubunda yer alan, 
Türkiye Bisiklet Milli Takımı’ndan 
Feritcan Şamlı, Türkiye 
Güzellikleri primini toplayarak 
beyaz mayonun sahibi oldu. İki 
tırmanış kapısı sonunda Kırmızı 
Mayo, SVB-Sport Vlaanderan-
Baloise Takımı’ndan Lindsay 
De Vylder’e gitti. Yeşil Mayo ise 
etabın galibi Sam Bennett’ın 
oldu.

TUR’un 183,3 kilometrelik 2. 
Etabı 17 Nisan Çarşamba günü 
Tekirdağ ile Eceabat arasında 
koşulacak.

Türkiye Bisiklette  
Büyük Potansiyele Sahip
Turkey Has A Big 
Potential In Cycling 
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Hedefim Solo 
Kaçışla  Etap Zaferi 
My Goal is A Stage 
Win with Solo Break
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Starting from Istanbul, 
Ayasofya Square, 156.7 
kilometers 1st Stage, 
ended in Tekirdağ. The 
stage winner of the Sprint 
Finish was Sam Bennett, 
the Irish cyclist of BORA - 
Hansgrohe. 

ll Thus, Bennett achieved both 
the eighth stage-win of his TOUR 
career and the Turquoise Jersey 
which is given to the general 
classification leader, leaving 
Mark Cavendish behind as well. 
At the stage, Fabio Jakobsen 
from Deceuninck-QuickStep 
managed to be the second while 
Caleb Ewan from Lotto Soudal 
was taking the third place.

Placing in the break-away 
group, Ferit Şamlı of the National 
Turkish Cycling Team, became 
the owner of the White Jersey 
by collecting Beauties of Turkey 
primes. At the end of two 
climbing gates, the Red Jersey 
went to Lindsay De Vylder from 
the SVB-Sport Vlaanderan-
Baloise Team. Green Jersey 
was given to Sam Bennett, the 
winner of the stage.

183.3 kilometers 2nd stage of 
TOUR will be pedaled between 
Tekirdag and Eceabat on 
Wednesday, April 17.

BENNETT’IN 8. HARIKASI
Bennett’s Eighth Wonder

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk 
etabını kazanan Sam Bennett, TUR’daki toplam etap 

zaferi sayısını sekize yükseltti.

Sam Bennett, who won the first stage of the 55 th 
Presidential Cycling Tour of Turkey, raised his total 
number of stage winnings in TOUR to eight.

İlk günün kazananı 
Sam Bennett
The winner of the first 
day Sam Bennett

Günlük Tur 
Gazetesi 
Daily Tour 
Newspaper 

17 Nisan 2019 Çarşamba 17 April 2019 Wednesday

Yeni Rotaya Kazanarak 
Başlamak Güzel
Nice to Start New Route 
with A Win       Sayfa/Page 06



Küçükbakırcı: “Seneye TUR’u 
Batum’dan Başlatmak Istiyoruz”

02

ll Türkiye Bisiklet 
Federasyonu Başkanı 
olarak değil de bu turda 
defalarca yarışmış bir isim 
olarak bu seneki parkuru ilk 
kez öğrenmiş olsaydınız ne 
düşünür, ne hissederdiniz?
Tabii bir anda 30 yıl birden geri 
gitmiş gibi hissediyorum. O 
yıllarda duyduğum heyecanı 
bir kez daha hissetmiş 
oluyorum. Bu parkur geçmişte 
çok uzun yıllar boyunca 
sayısız organizasyonu 
süsledi, güzelleştirdi. Tabii 
ki biz aynı şekilde ülkemizin 
diğer noktalarına da bu 
organizasyonları kaydıracağız. 
Her yıl farklı bir parkurda 
organizasyonlarımızı devam 
ettireceğiz.

ll TUR’un her sene farklı 
parkurlarda düzenlenmesi-
nin önemi nedir?
Böyle büyük organizasyonlar, 
düzenlendikleri yerlerin 
tanıtımına büyük katkı 
sağlıyorlar. Bu da tabii 
Türkiye’nin tanıtımı açısından 
çok faydalı.  Örneğin geçmişte 
Akdeniz Bölgesi’nde 
düzenlediğimiz TUR’ların 
ardından birçok bisiklet takımı 
kış kampı yapmak için bu 
bölgeye geldi. TUR’u diğer 
bölgelerimize yaydıkça, 
oralarda da inşallah böyle 
gelişmeler yaşanmış olacak. 

ll TUR’un da büyük 
etkisiyle Türkiye’de bisiklet 
kullanımı her geçen sene 
biraz daha yaygınlaşıyor. 
Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?
Bisiklet hareket demek, 
hareket de sağlık demek. 
Hedefimiz bisikletin sadece 
bir spor aracı olarak değil aynı 
zamanda bir ulaşım aracı olarak 
da yaygınlaşması. Ulaşımda 
bisiklet yaygınlaştıkça trafik 
ve hava kirliliği azalıyor. Ayrıca 
bisiklet yaş sınırı olmayan 
tek spor. Bisiklet özgürlüktür, 
kendine güvendir.  Bu yüzden  
Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu ve diğer 
organizasyonlarımızla bisikletin 
Türkiye’de yaygınlaşmasına 
vesile olmaktan büyük gurur ve 
mutluluk duyuyoruz.

course. For example, many 
cycling teams came to that 
region to make winter camps 
after TOURs we organized in 
the Mediterranean Region in 
the past. As we expand TOUR 
to other regions, I hope there 
will be such developments.

ll With the great influence 
of TOUR, cycling is becoming 
more popular in Turkey. 
What would you like to say 
about this?
Cycling means movement, 
movement means health. 
Our goal is to create an area 
of usage for bicycle not only 
as a sports vehicle but also 
as a means of transportation. 
Traffic and air pollution is 
decreasing as bicycles 
are used more common 
in transportation. Besides, 
cycling is the only sport 
without age limit. Cycling is 
freedom, self-confidence. 
For this reason, we are proud 
and pleased to be able to 
make cycling more popular in 
Turkey with the Presidential 
Cycling Tour of Turkey and 
other organizations.

ll Has the next year's 
route been determined?
It hasnʼt been finalized yet, 
but we have the intention of 
organizing a Black Sea Tour. 
If necessary permissions can 
be taken and adjustments 
can be made, we would like 
to start TOUR from Georgia, 
Batumi. If this is not possible, 
we are planning to organize 
it between Ankara and 
Istanbul. In following years, 
we have plans to start TOUR 
from other border countries.

ll Will we be taking part in 
the World Tour calendar next 
year?
11 World Tour teams have 
said that they will come to the 
Presidential Cycling Tour of 
Turkey next season. For the 
moment, it's been indicated 
to us that we will remain at 
World Tour level. If there is 
a decision contrariwise, of 
course we will struggle to 
change it.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı  
Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye 

Bisiklet Turu’nu mümkün olan en geniş coğrafyaya 
yayma konusunda kararlı olduklarını söyledi

President of Turkish Cycling Federation  
Erol Küçükbakırcı said that they are decisive  
in expanding the Presidential Cycling Tour of Turkey 
as wide as possible.

Küçükbakırcı: “We̓d Like TOUR to Kick Off at 
Batumi Next Year”

“Federasyon olarak hedefimiz, bisikletin 
sadece bir spor değil aynı zamanda ulaşım 
aracı olarak da yaygınlaşmasını sağlamak.”

“Our goal is to create an area of usage for 
bicycle not only as a sports  but also as a 

means of transportation.”

2. Etap / 2nd Stage
Tekirdağ - Eceabat
183,3 Km

ll Gelecek yılın rotası belli 
oldu mu?
Henüz kesinleşmedi ancak 
Karadeniz Turu yapmak 
gibi bir niyetimiz var. Eğer 
gerekli izinler alınır ve 
ayarlamalar yapılabilirse TUR’u 
Gürcistan’dan, Batum’dan 
başlatmak istiyoruz. Eğer bu 
mümkün olmazsa Ankara-
İstanbul arasında düzenlemeyi 
düşünüyoruz. Daha sonraki 
yıllarda da TUR’u diğer komşu 
ülkelerden başlatmak gibi 
planlarımız var.

ll Gelecek sene de Dünya 
Turu takviminde yer alacak 
mıyız?
On bir Dünya Turu takımı 
önümüzdeki sezon 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye 
Bisiklet Turu’na geleceklerini 
söylemiş durumdalar. Şu 
an için bize Dünya Turu 
seviyesinde kalacağımız 
belirtiliyor. Aksi yönde bir karar 
olursa tabii ki bunu değiştirmek 
için gereken mücadeleyi 
vereceğiz.

ll What would you think 
and feel if you had learned 
this year's course for the 
first time as a cyclist who 
competed in this tour for 
many times, not as the 
President of Turkish Cycling 
Federation?
Of course I feel like I've 
gone back 30 years in time 
suddenly. I feel the excitement 
that I felt once again. This 
route has embellished many 
organizations for many years 
in the past. Of course, we will 
also shift these organizations 
to other points in our country. 
Every year we will continue our 
organizations on a different 
course.

ll What is the importance 
of organizing TOUR in 
different routes every year?
Such large organizations 
make a great contribution to 
presentation of the places 
where they are organized. 
This is very useful for 
presentation of Turkey of 



TUR’un Başlangıcı  
Nefes Kesti

03

Sabah saat 11.07’de 
Ayasofya Müzesi’nin 
önünden İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya 
ile İstanbul Belediye 
Başkanı Mevlüt 
Uysal’ın startını verdiği 
yarışa 118 sporcu 
katıldı. Marmara Denizi 
çevresinde 55 yıllık 
geleneğin ilk yıllarını 
hatırlatan bu nostaljik 
yarış, güzel bir havada 
başladı.

Startla birlikte kaçış başladı
ll Bisikletçiler 
Sultanahmet’ten Kennedy 
Caddesi’ne iner inmez 
kopmalar başladı. Aralarında 
Türk Milli Takımı’ndan 
Feritcan Şamlı’nın da olduğu 
altı kişilik grup arayı gittikçe 
artan bir tempo ile açmaya 
başladı. Peloton’un gittikçe 
artan bir hızla pedal basması 
44’üncü kilometre geçilirken 
zaman farkı da düşmeye 
başladı. 64’üncü kilometrede 
Selimpaşa kat edilirken fark 
2 dakika 25 saniyeye kadar 
inmişti. 

Ana Grup (Peloton) 
Selimpaşa sonrasında da 
hızını iyice yükseltti. Altılı 
grup birazda rüzgârın ters 
esmesiyle tempo kaybetmeye 
başladı. Değişmelerin doğru 
yapılmasına karşı, Peloton’un 
yüksek hızına bir türlü karşılık 
verilemedi. Fark 85’inci 
kilometre geçilirken 1 dakika 
55 saniyeye indi.

Salcano Sprint Primi 
sonuçları
ll Etabın 92.7’inci 
kilometresi geride kalırken 
Salcano sponsorluğunda 
sprint primi sonuçları 
gerçekleşti. Prim çizgisini 
ilk geçen NSK-Neri Sottoli 
Selle Italia KTM Takımı’ndan 
Lorenzo Fortunato oldu. 
İkinci BBH- Burgos BH 
Takımı’ndan Alvaro Crespo 
Robredo oldu. Üçüncülüğü 
SVB-Sport Vlaanderan-
Baloise Takımı’ndan Lindsay 
De Vylder aldı.

Türkiye Güzellikleri Primi 
Feritcan Şamlı’nın
ll Finişe 39.8 kilometre 
kala gerçekleşen Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın 

Salcano Sprint Prime 
Results
ll While the 92.7 th 
kilometer of the stage was 
left behind, sprint prime 
results came, sponsored 
by Salcano. Lorenzo 
Fortunato (NSK-Neri 
Sottoli Selle Italia KTM) 
crossed the prime line 
first. BBH- Burgos BH's 
Alvaro Crespo Robredo 
took the second place as 
Lindsay De Vylder from 
SVB-Sport Vlaanderen-
Baloise Team came third.

Feritcan Şamlı won the 
Beauties of Turkey Prime
ll Feritcan Şamlı of the 
National Turkish Team 
won the Beauties of 
Turkey Prime sponsored 
by the Ministry of Culture 
and Tourism, which 
has given at the point 
39.8 km left to finish. 
Thus, Feritcan has been 
entitled to waer the White 
Jersey in stage 2, within 
the scope of Beauties of 
Turkey Prime sponsored 
by the Ministry of Culture 
and Tourism.

Break has ended in the 
last 22 kilometers
ll After passing the 
prime gate, the size of 
escape groups started to 
decrease. The remaining 
SVB-Sport Vlaanderen-
Baloise's Lindsay De 
Vylder and Emerson 
Oronte from RLY-Rally 
Uhc Cycling Team were 
caught 22 kilometers 
before the end and break 
was over.

Conti had the Climbing 
Prime
ll Turkish Airlines 
sponsored climbing prime 
was given as 12.4 kilometers 
left to finish. The first athlete 
who crossed the prime line 
was Valerio Conti from UAF-
UAE Team Emirates. Halil 
İbrahim Doğan from the 
National Turkish Team took 
the third place.

A perfect finish by Sam 
Bennett
ll As 500 meters left 
to finish, moves started 
to come for the stage 
victory. The stage winner 
of the the breath-taking 
finish was Sam Bennett, 
the Irish cyclist of BORA - 
Hansgrohe. Thus, Bennett 
achieved both the eighth 
stage-win of his TOUR 
career and the Turquoise 
Jersey which is given to 
the general classification 
leader, leaving Mark 
Cavendish behind 
as well. At the stage, 
Fabio Jakobsen from 
Deceuninck-QuickStep 
managed to be the 
second while Caleb Ewan 
from Lotto Soudal was 
taking the third place.

55’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 
İstanbul - Tekirdağ etabı ile başladı. Etabı, 

BORA – hansgrohe’den Sam Bennett  
3 saat 32 dakika 34 saniye ile önde bitirdi.

Beginning of Tour Was Breath-Taking
The 55th Presidential Cycling Tour started 
with the İstanbul - Tekirdağ stage. BORA - 
Hansgrohe's Sam Bennett finished the stage 
first in 3 hours 32 minutes and 34 seconds.

Selimpaşa. The group of six 
started to lose their tempo 
with contrary wind. Despite 
the correct changes, the 
group could not stand the 
high speed of Peloton. The 
difference decreased to 
1 minute 55 seconds just 
after the 85th kilometer 
was passed.

geride bıraktı, hem de 
genel klasman liderine 
verilen Turkuaz Mayo’yu 
sırtına geçirdi. Etapta, 
Deceuninck-QuickStep’ten 
Fabio Jakobsen ikinci, Lotto 
Soudal’den Caleb Ewan 
üçüncü sırayı aldı.

Turkuaz Mayo 
Turquoise Jersey
Sam Bennett
Bora – Hansgrohe

Kırmızı Mayo
Red Jersey
Lindsay de Vylder
SVB-Sport Vlaanderen-Baloise

Yeşil Mayo
Green Jersey
Sam Bennett
Bora – Hansgrohe)

Beyaz Mayo
White Jersey
Feritcan Şamlı
National Turkish Team

Mayoların Sahipleri The Owners of the Jerseys

Etapta, Deceuninck-
QuickStep’ten Fabio Jakobsen 
ikinci, Lotto Soudal’den Caleb 
Ewan üçüncü sırayı aldı.

At the stage, Fabio Jakobsen 
from Deceuninck-QuickStep 
managed to be the second while 
Caleb Ewan from Lotto Soudal 
was taking the third place.

993,4 Km 
TUR 2019  
Toplam Mesafe / Total Length

sponsorluğundaki Türkiye 
Güzellikleri Primini Türkiye 
Milli Takımı’ndan Feritcan 
Şamlı aldı. Böylece 
Feritcan 2. Etap’ta Türkiye 
Güzellikleri kapsamındaki 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
sponsorluğundaki Beyaz 
Mayoyu giymeye hak 
kazandı. 

Kaçış son 22 kilometrede 
sona erdi
ll Prim kapısı geçildikten 
sonra kaçış grubunun 
mevcudu azalmaya başladı. 
Sona kalan SVB - Sport 
Vlaanderan Takımı’ndan 
Lindsay De Vylder ve 
RLY-Rally Uhc Cycling 
Takımı’ndan Emerson 
Oronte de bitime 22 
kilometre kala yakalanınca 
kaçış sona ermiş oldu.

Tırmanış Primi Conti’nin 
ll Turkish Airlines 
sponsorluğundaki tırmanış 
primi finişe 12.4 kilometre 
kala gerçekleşti. Çizgiyi ilk 
geçen sporcu UAF-UAE 
Team Emirates Takımı’ndan 
Valerio Conti oldu. Türk Milli 
Takımı’ndan Halil İbrahim 
Doğan üçüncü sırayı aldı.

Sam Bennett’tan harika 
finiş
ll Bitime 500 metre kala 
ana gruptan etap zaferi 
için hamleler gelmeye 
başladı. BORA – hansgrohe 
takımının İrlandalı bisikletçisi 
Sam Bennett, nefes kesen 
finişte ilk sırayı almayı 
başardı. Bennett böylece 
hem TUR kariyerindeki 
sekizinci etap zaferini elde 
ederek Mark Cavendish’i 

Break has begun with the 
start
ll As the cyclists went 
down from Sultanahmet 
to Kennedy Street, breaks 
began. The six-person 
group, including Feritcan 
Şamlı of the Turkish 
National Team, has begun 
to open the gap with an 
increasing tempo. As a 
result of speeding of the 
peloton at an accelerating 
rate, the time difference 
began to decrease when 
the 44 th kilometer was 
passed. While Selimpaşa 
was covered on the 64th 
km, the difference declined 
to 2 minutes and 25 
seconds.

The main group (Peloton) 
increased its speed after 

Beginning at 11:05 in the 
morning, in front of the 
Hagia Sophia Museum, 
the race has been started 
by the Governor Ali 
Yerlikaya and the Mayor 
Mevlüt Uysal; 118 athletes 
participated in. This 
nostalgic race, which 
reminds the first years 
of the 55-year tradition 
around the Marmara 
Sea, began in a beautiful 
weather.



04 10:00
TUR'un Başlama Saati / 
Starting Time of The Tour

2. Etap / 2nd Stage 
Tekirdağ - Eceabat | 183.3 km

NEUTRAL START
NÖTRAL BAŞLANGIÇ

START
BAŞLANGIÇ

SPRINT
SPRİNT

FEED ZONE
BESLENME ALANI

FINISH
VARIŞ

BEAUTIES OF TURKEY SPRINT
TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ SPRİNT

MOUNTAIN | CATEGORY 2
TIRMANIŞ PİRİMİ | KATEGORİ 2

MOUNTAIN | CATEGORY 3
TIRMANIŞ PİRİMİ | KATEGORİ 3

17 APRIL/NiSAN 183.3 KM

10:00 GMT+2

TURKISH AIRLINES
TEKiRDAĞ-ECEABAT
STAGE/ETABI

02 16°C - 12°C
16°C - 13°C

ll   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 bir asır önce karşı 
karşıya gelen uluslar, 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. Ardından bisikletçiler, Bolayır 

üzerinden Gelibolu’ya doğru pedal 
basacak. Çanakkale Boğazı kıyısında 
muhtemel rüzgârlı bir sürüşün 
ardından Eceabat öncesi Türkiye 
Güzellikleri prim kapısına varılacak.
Bu noktadan sonra finişe 5 km kala 
Conkbayırı tırmanışı başlayacak. 
Tarihi Milli Parkı içindeki tırmanış,  
57. Alay Şehitliği’nde son bulacak.

NEUTRAL START
NÖTRAL BAŞLANGIÇ

START
BAŞLANGIÇ

SPRINT
SPRİNT

FEED ZONE
BESLENME ALANI

FINISH
VARIŞ

BEAUTIES OF TURKEY SPRINT
TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ SPRİNT

MOUNTAIN | CATEGORY 2
TIRMANIŞ PİRİMİ | KATEGORİ 2

MOUNTAIN | CATEGORY 3
TIRMANIŞ PİRİMİ | KATEGORİ 3
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ll  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. Nations standing 
against each other a century ago 
in Gallipoli will now get together 
to celebrate the peace in TOUR 
2019.  

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. 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 will 
end in the Martyrs' Memorial for 
the 57 th Regiment.

TEKIRDAĞ 

Şarköy

Süleymanpaşa

-2 km

0 km
28 km

65 km

86 km

90.3 km

 

Genel Klasman / General Classification
Sonuçlar / Results

Sıra / 
Pos. Takım / Team Süre / Time

1 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 10h37'42''

2 UAE TEAM EMIRATES 10h37'42''

3 MANZANA POSTOBON TEAM 10h37'42''

Takım Sıralaması / Team Classification 

Sıra / 
Pos.

Num. 

/ Num.
Ülke / 
Nat. Sürücü / Rider Takım / 

Team
Puan / 
Points

1 12 IRL BENNETT SAM BOH 15
2 34 NED JAKOBSEN FABIO DQT 14
3 21 AUS EWAN CALEB LTS 13

Genel Klasman / General Classification 

Sıra / 
Pos.

Num. 

/ Num.
Ülke / 
Nat. Sürücü / Rider Takım / 

Team
Puan / 
Points

1 143 BEL DE VYLDER LINDSAY SVB 3
2 52 ITA CONTI VALERIO UAD 3
3 145 BEL VAN POUCKE AARON SVB 2

Tırmanış Klasmanı / Mountains Classification

Sıra / 
Pos.

Num. 

/ Num.
Ülke / 
Nat. Sürücü / Rider Takım / 

Team
Puan / 
Points

1 163 TUR FERİTCAN ŞAMLI TUR 5
2 143 BEL DE VYLDER LINDSAY SVB 3
3 137 USA ORONTE EMERSON RLY 1
4. 157 COL ORJUELA GUTIERREZ Fernando SOU 1

Türkiye Güzellikleri / Beauties of Turkey

Sıra / 
Pos.

Num. / 

Num. Sürücü / Rider Takım 
/ Team

Ülke / 
Nat.

Zaman / 
Time

1 12 BENNETT Sam BOH IRL 03h32'24''

2 34 JAKOBSEN Fabio DQS NED 03h32'28''

3 21 EWAN Caleb LTS AUS 03h32'30''

4 112 FORTUNATO Lorenzo NSK ITA 03h32'31''

5 66 ROBREDO CRESPO Alvaro BBH ESP 03h32'32''

6 143 DE VYLDER Lindsay SVB BEL 03h32'33''

7 83 GROŠU Eduard-Michael DMP ROU 03h32'34''

8 51 CONSONNI Simone UAD ITA 03h32'34''

9 114 PACIONI Luca NSK ITA 03h32'34''

10 122 CIMA Imerio NIP ITA 03h32'34''

11 146 NOPPE Christophe SVB BEL 03h32'34''

12 127 LONARDI Giovanni NIP ITA 03h32'34''

13 33 HODEG CHAGUI Alvaro Jose DQT COL 03h32'34''

14 56
MOLANO BENAVIDES Juan 
Sebastian

UAD COL 03h32'34''

15 2 GIDICH Yevgeniy AST KAZ 03h32'34''

16 72 MALUCELLI Matteo CJR ITA 03h32'34''

17 102 PARRA ARIAS Jordan Arley MZN COL 03h32'34''

18 75 ABERASTURI IZAGA Jon CJR ESP 03h32'34''

19 101 GOMEZ PEÑALOZA Bryan Steve COL COL 03h32'34''

20 95 VIEJO REDONDO Jose Daniel ESP ESP 03h32'34''

21 77 SOTO MARTINEZ Nelson COL COL 03h32'34''

22 67 SUREDA MOREY Jaume ESP ESP 03h32'34''

23 93 BARTHE Cyril FRA FRA 03h32'34''

24 161 ORKEN Ahmet TUR TUR 03h32'34''

25 44 CAVENDISH Mark GBR GBR 03h32'34''

26 103 CHIA BERMUDEZ Luis Carlos COL COL 03h32'34''

27 135 MURPHY John USA USA 03h32'34''

28 145 VAN POUCKE Aaron BEL BEL 03h32'34''

29 65 LOPEZ PARADA Daniel ESP ESP 03h32'34''

30 157 CALDEIRA Samuel POR POR 03h32'34''

31 156 PINTO Edgar POR POR 03h32'34''

32 71 CAÑELLAS SANCHEZ Xavier ESP ESP 03h32'34''

33 5 KUDUS Merhawi ERI ERI 03h32'34''

34 17 ARCHBOLD Shane NZL NZL 03h32'34''

35 62 GIBSON Matthew GBR GBR 03h32'34''

36 55 POLANC Jan SLO SLO 03h32'34''

37 13 GROSSSCHARTNER Felix AUT AUT 03h32'34''

38 41 GIBBONS Ryan RSA RSA 03h32'34''

39 85 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU LTU 03h32'34''

40 132 COTE Pier Andre CAN CAN 03h32'34''

41 162 BALKAN Onur TUR TUR 03h32'34''

42 125 NAKANE Hideto JPN JPN 03h32'34''

43 116 SCHONBERGER Sebastian AUT AUT 03h32'34''

44 45 RENSHAW Mark AUS AUS 03h32'34''

45 43 DE BOD Stefan RSA RSA 03h32'34''

46 32 EVENEPOEL Remco BEL BEL 03h32'34''

47 57 RIABUSHENKO Aleksandr BLR BLR 03h32'34''

48 36 MØRKØV Michael DEN DEN 03h32'34''

49 155 MESTRE Ricardo POR POR 03h32'34''

50 35 MARTINELLI Davide ITA ITA 03h32'34''



ll Finişten sonra bir hayranı 
Sam Bennett’a karakalem 
bir portresini hediye ederek 
sürpriz yaptı. Türkiye’ye 
giderek alışan ve TUR’daki 
sekizinci etap zaferinin 
sevincini yaşayan İrlandalı 
bisikletçi de hayranına takım 
formasını hediye ederek 
teşekkür etti.

Bennett’a Özel Hediye
Special gift for Bennett

ll After the finish, a fan 
of Sam Bennett surprised 
the cyclist by giving a 
charcoal portrait of him 
as a gift. Experiencing the 
joy of his 8th stage win in 
TOUR and acclimatizing 
to Turkey, Irish rider 
thanked his fan by giving 
his jersey.
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Yeni Rotaya 
Kazanarak 

Başlamak Güzel

Türkiye’ye dönmek nasıl bir 
duygu?
Öncelikle, hava beklediğim-
den daha soğuktu. Yeteri ka-
dar kalın kıyafet getirmediğimi 
fark ettim. Türkiye olunca insan 
havanın daha sıcak olmasını 
bekliyor. Gerçi Tekirdağ’a gelir-
ken güneş açtı ve finişte de gü-
zel bir hava vardı. 

Yeni rota hakkında ne 
düşünüyosun?
Bugünkü etabın rotası güzeldi. 
Kişisel olarak eski rotadan 
da şikayetçi değildim çünkü 
birçok etap kazanmıştım. Ama 
bu yeni rota da o kadar farklı 
değil. Yeni rotaya kazanarak 
başlamak güzeldi.

Bugünkü gibi kaç sprint finişi 
bekliyorsun?
Emin değilim. Kağıt üzerinde 
iki üç sprint finişi görünüyor. 
Bunlardan ikisini sprint finişiyle 
tamamlamak çok zor değil 
gibi. Geçen sene olduğu gibi 
sonlarda hafif yokuş olan sprint 
etapları var. Güçlü sprinterler 
iyi sonuçlar alabilirler. Biz 
gün gün bakacağız. Her yeni 
etapta neler yapabileceğimizi 
göreceğiz.

TUR’da bu seneki hedefin 
nedir?
Genel klasmanda nerede olu-
rum bilemiyorum. Genel klas-
man için iddialı olan bisikletçi-
miz Felix Grossschartner. Ben 
umarım yeşil mayoyu kazana-
bilirim. Bir etap daha kazanabil-
meyi çok isterim. Fakat Caleb 
Ewan ve Fabio Jakobsen gibi 
hızlı rakiplerim var. Bu yüzden 
ne beklemem gerektiğini tam 
bilemiyorum. Gün gün bakaca-
ğım. Umarım bir etap daha ka-
zanabilirim.

each day separately. We'll 
see what we can do in every 
new route.

What is your goal in TOUR 
for this year?
I don't know where I 
will be in the general 
classification. Our 
challenging cyclist  for 
the general classification 

55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’nun ilk etabını kazanan Sam Bennett, yarışın 
ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nice to Start 
New Route with 
A Win
The winner of the first stage of 55th Presidential 
Cycling Tour of Turkey, Sam Bennett, answered 
questions of press after the race.

Bir etap daha 
kazanabilmeyi 
çok isterim. 
Fakat Caleb 
Ewan ve Fabio 
Jakobsen gibi 
hızlı rakiplerim 
var.

I would like to 
win one more 
stage. But I have 
fast rivals like 
Caleb Ewan and 
Fabio Jakobsen. 

65 km / 86 km
Tırmanış Primi / Climbing 
Prime

How many sprint finishes 
do you expect as today's?
I am not sure. Two or three 
sprint finishes are expected 
in theory. It's not hard to 
complete two of these with 
a sprint finish. There are 
sprint stages with a slight 
hill as in last year. Strong 
sprinters can get good 
results. We will consider 

What do you think about 
the new route?
The route of today's stage 
was beautiful. I wasn't 
personally complaining 
about the old route 
because I have won many 
stages. Although this new 
route is not that different. It 
was nice to start new route 
with a win.

How does it feel to return 
Turkey?
First, the weather was colder 
than I expected. I realized 
that I didn't get warm clothes 
enough. People usually think 
weather will be warmer in 
Turkey. However, it became 
sunny on the way to Tekirdağ, 
and there was a nice weather 
in the finish.

is Felix Grossschartner. 
I hope to win the Green 
Jersey. I would like to win 
one more stage. But I have 
fast rivals like Caleb Ewan 
and Fabio Jakobsen. 
That's why I don't know 
what to expect. For this 
reason, I will consider each 
day separately. I hope I can 
won another stage.
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ll 40 yaşındaki Kairat 
Baigudinov,  başarılı bir 
kariyerin ardından 2007 
yılından bu yana bisiklet 
antrenörlüğü yapıyor. 
Geçtiğimiz günlerde Türkiye 
Bisiklet Milli Takımı genel 
menajerliğine getirilen Kazak 
spor adamının hedefi, 2020 
Tokyo Olimpiyatlarına milli 
takımı taşımak. 

Genel Menajerlik görevine 
başlamanızın üzerinden 
kısa bir süre geçti. Bize 
kısa vadeli hedeflerinizden 
bahseder misiniz?
Şu anda, Türkiye Turuʼna 
odaklanmış durumdayız; 
ama zihnimde 2020 
Tokyo Olimpiyatlarına 
katılma hedefini sürekli 
canlı tutuyorum. İlk olarak 
Türkiye Tur’unda elimizden 
gelenin en iyisini yapmaya 
çalışacağız. Ondan sonra 
Türkiye’deki diğer yarışlarda 
başarılı olmak için çaba sarf 
edeceğiz. İkinci takımımız, 
geçtiğimiz günlerde Fas’ta 
yarıştı. 1o etaplı oldukça uzun 
bir turdu.  Sporcularımızdan 
Oğuzhan Tiryaki podyuma 
çıkmayı başardı. Bütün 
etapları ilk onda bitirdik.

Siz görevi devraldıktan 
sonra takımda göreceğimiz 
en önemli gelişme ne 
olabilir?
Bildiğiniz gibi bisiklet sadece 
fizik gücüne dayalı bir spor 
değildir. Psikolojik ve felsefi 
faktörler de başarı için 
önemlidir. Kazanmaya odaklı 
bir zihin ve iyi ayarlanmış 
bir program bizim için 
çok hayatidir. Ben bütün 
bu açılardan bakarak 
çalışmalarımı sürdürüyorum. 
Düzenli olarak sporun 
psikolojk boyutunu halletmek 
için bir araya geliyoruz. 
Fakat bisikletçilerin arzulu 
olması en önemli etken. 
Eğer sporcular arzulu olursa, 

important for us. I’m working 
on all these aspects. We’re 
regularly having meetings 
about the psychological 
aspects of the sport. But the 
most important factor is the 
desire of the riders. If they 
have the desire, my job gets 
easier. I have a new model. 
This might be difficult for the 
riders. But day-by-day they 
are adapting to my model. 
We will see the results in the 
upcoming races. 

Cycling in Kazakhstan 
improved very fast in the 
past. Please compare 
today’s Turkey and those 
days’ Kazakhstan.
The success of Kazakh 
cycling belonged to Astana 
Pro Team. They were leading 
the development system in 
the country. We also need 
at least one pro continental 
team in Turkey. Four or five 
ideally. We also need to 
focus on younger riders. I’ve 
prepared a development 
program and I hope we’ll be 
realizing it with the federation. 
Kazakhstan and Turkey are 
similar in terms of culture 
and mentality. The main 
difference is the system and 
lack of pro continental teams. 
If young people know that 
they can make money and 
support their families through 
cycling, more of them would 
start and we can have a 
bigger pool of athletes. 

Türkiye Bisiklet Milli Takımı genel 
menajeri Kairat Baigudinov 
takımın şimdiki durumu ve 
gelecekteki hedefleri konusunda 
açıklamalarda bulundu. 

Turkish National Cycling Team’s 
General Manager Kairat Baigudinov 
talked about the current situation 
and future goals.

Türkiye Bisiklette  
Büyük Bir Potansiyele Sahip

Turkey Has A Big Potential In Cycling

işim daha da kolaylaşır. 
Ben yeni bir yöntem 
uyguluyorum. Sporcularıma 
belki ilk başlarda zor geldi 
ama günden güne benim 
modelime adapte oluyorlar. 
Bunun neticelerini de 
önümüzdeki yarışlarda 
göreceğiz. 

Geçmişte, Kazakistan’da 
bisiklet sporu hızlı bir yüseliş 
gösterdi. Kazakistan’ın 
o günleriyle Türkiye’nin 
mevcut durumunu 
karşılaştırır mısınız?
Kazakistan’ın bisiklet 
sporundaki başarısı, ülkenin 
kalkınmasında öncülük eden 
bir kurum olan Astana Pro 
Team’e ait. Türkiye’de en 
azından bir pro-continental 
takıma ihtiyacımız var. 
İdeali 4 ya da 5 takımın 
olması. Ayrıca daha genç 
sporculara yönelmeliyiz. 
Federasyonla birlikte 
hayata geçirmeyi umduğum 
bir geliştirme program 
hazırladım. Kazakistan ve 
Türkiye kültürel ve zihinsel 
olarak benzer özelliklere 
sahip. Temel fark, sistem ve 
Türkiye’de pro-continental 
takımların eksikliği. Gençler 
bisiklet sporuyla para 
kazanıp ailelerine destek 

What is your main goal in 
Tokyo?
I checked the results from 
Rio and for me, the first 
goal is all of our riders 
to finish inside the time 
limit. Finishing in the top 
50 would be a success. 
Because the route in Tokyo 
is really difficult. There are a 
lot of climbs. At the moment 
most of our riders are better 
in sprint and we have a 
very limited time to find 
new climbers. But I’m very 
confident that Turkey as a 
country has a big potential 
in cycling if we can take the 
right steps.

Ben yeni 
bir yöntem 

uyguluyorum, 
neticelerini 

önümüzdeki 
yarışlarda 
göreceğiz.

I have a new 
model, we will 
see the results 

in the upcoming 
races.

ll After a successful career, 
40-year-old Kairat Baigudinov 
has been coaching cycling 
since 2007. Having recently 
appointed as the general 
manager of Turkish National 
Team, Kazakh sportsman is on 
a mission for the 2020 Tokyo 
Olympics.

It has been a relatively 
short time since you 
became the general 
manager. What are your 
short-term goals?
At the moment our main 
focus is Tour of Turkey but 
I’m always keeping our main 
target on mind, which is the 
2020 Olympic Games in 
Tokyo. First, we’ll try to do our 
best in TOUR and then we’ll 
concentrate the other races 
in Turkey where we can be 
successful. Our second team 
competed in Tour du Maroc 
recently. It was a long tour 
with 10 stages. Oğuzhan 
Tirkayi managed to take 
the podium in one stage. In 
every stage, we managed to 
be in the top 10. 

What might be the biggest 
improvement we can see 
after you took over?
As you know, cycling is 
not just a physical sport. 
Psychology and philosophy 
also play an important role 
in success. Having a winning 
mentality and also a good 
recovery program is very 

163.7 km
Türkiye Güzellikleri Primi / 
Beauties of Turkey Prime

olacabileceklerini bilseler, 
bu spora daha fazla 
yönelebilirler. Böylece daha 
büyük bir sporcu havuzuna 
sahip olabiliriz.

Tokyo’da başlıca hedefiniz 
nedir?
Rio’nun sonuçlarını kontrol 
ettim. Bana göre amaç, 
bütün yarışçılarımızın yarışı 
zamanında tamamlaması. 
Yarışı Ilk 50’de bitirmek başarı 
kabul edilmelidir. Çünkü 
Tokyo parkuru gerçekten zor 
bir rota. Çok sayıda tırmanış 
var. Şu anda sporcularımızın 
çoğu sprintte daha iyiler. 
Tırmanışçı bulmak konusunda 
zorlanıyoruz.  Fakat eğer 
doğru adımlar atabilirsek, 
Türkiye’nin bisiklet sporu için 
büyük bir potansiyeli olduğu 
konusunda eminim.
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Öncelikle Beyaz Mayo için 
tebrikler. Kaçış grubunda 
yer almana etaptan önce mi 
karar verdiniz?
ll  Evet. İki senedir Onur 
Balkan arkadaşımız bu 
mayoyu kazanıyordu ama 
onun artık etap dereceleri için 
kendini saklaması gerekiyor. 
Kalanlar arasında sprint 
özelliğim daha iyi olduğu 
için bugün benim kaçmam 
daha mantıklıydı. Çünkü 
bu puanları alabilmek için 
kaçan bisikletçiler kapıya 
önce ulaşabilmek için sprint 
mücadelesi veriyorlar. 

Bazen kaçan bisikletçiler 
kendi aralarında anlaşır. 
Bazıları daha fazla 
önde durup yorulur ve 
karşılığında diğerleri 
puanları ona bırakır. Bu 
etapta böyle oldu mu?
ll  Önceki yıllarda forma 
Onur’da olduğu zaman 
biz kaçıyorduk, puanı 
korumak için de diğerleriyle 
konuşuyorduk. Bazen kabul 
etmeyen çıkabiliyordu. 
Bugün öyle bir şey olmadı 
tabii ki. Herkes kıran kırana bir 
sprint yaptı. Tabii rakiplerim 
sprint ve yokuşlarda da puan 
kazanmak için kendilerini 
zorlamışlardı. Bense 
kendimi direkt bu kapıya 
saklamıştım. Bu yüzden oraya 
geldiğimizde onlardan daha 
kuvvetliydim.

2. etapta da beyaz mayoyu 
korumak için kaçmayı 
planlıyor musun?
ll  Yarın inşallah tekrar 
kaçış grubunda olmayı 
planlayabiliriz. Çünkü yine 
puan alırsam formayı büyük 
oranda garantilemiş olurum. 
Ama tabii ki son kararı 
antrenörümüz verecek. 
Eğer yarın beyaz mayoyu 
garantileyebilirsem ondan 
sonrasında etap sprintleri için 
takım arkadaşlarıma daha 
fazla destek olabilirim.
Bundan sonrası için bireysel 
hedefin nedir?
ll  Bu benim dördüncü 
TUR’um. Sadece ilk 
katıldığımda kaçış grubuna 
hiç girememiştim. Ondan 
sonraki yıllarda hep birkaç 
kez kaçış grubunda 
bulundum. Kaçış gruplarına 
girmeyi seviyorum. Bundan 

What is your personel goal for 
after this?
ll  This is my fourth TOUR. I 
couldn't get in the breakaway 
only when I first joined. 
After that, I've been in the 
breakaway each year at least 
a few times. I enyoj to be in 
breakaways. My next goal is 
to make a solo break. I mean, 
as I remain to be in breakaway, 
leaving them behind by a solo 
attack and winning the stage.

Kairat Baigudinov was 
recently assigned to be 
general manager in the 
National Team. How's your 
first impression?
ll  In fact, we were a bit sur-
prised and had difficulty first be-
cause, trainings seemed very 
heavy to us. We've never used 
his methods before. But we're 
on the way. He says that too. 
We believe in and trust him.

HEDEFİM SOLO KAÇIŞLA  
ETAP ZAFERİ

My Goal is A Stage Win with Solo Break
TUR 2019’un ilk etabında kaçış grubunda yer alan 

ve Beyaz Mayo’yu sırtına geçiren Feritcan Şamlı, 
bu başarısından ve gelecek hedeflerinden söz etti. 

17 Nisan 2019 Çarşamba
17 April 2019 Wednesday

Yarın yine puan 
alırsam formayı 
büyük oranda 
garantilemiş olurum.

If I get points again 
tomorrow, I will almost 
guarantee the jersey.

Onur had the jersey and 
we were talking to others 
to keep the point. Some did 
not accept sometimes. Not 
today, of course. Everybody 
sprinted. Of course, my rivals 
had forced themselves to 
win points on sprint and hills. 
I keep myself to this door. 
That's why I was stronger 
than the others when we got 
there.

Are you planning to break to 
keep the White Jersey?
ll  Tomorrow I hope we can 
plan to be in the breakaway 
again. Because if I get 
points again, I will almost 
guarantee the jersey. But 
of course the final decision 
will be given by our trainer. 
If I can guarantee the 
White Jersey tomorrow, I 
will be able to support my 
teammates for stage sprints.

sonraki hedefim solo kaçış 
yapmak. Yani kaçış grubunda 
devam ederken tek başıma 
atak yaparak onları geride 
bırakmak ve etap kazanmak.

Milli Takım’da kısa süre 
önce genel menajerliğe 
Kairat Baigudinov getirildi. 
İlk izleniminiz nasıl?
ll  Aslında ilk başta biraz 
şaşırmış ve zorlanmıştık 
çünkü antrenmanlar bize çok 
ağır gibi geliyordu. Verdiği 
programları daha önce 
hiç yapmamıştık. Ama iyi 
yoldayız. Bunu o da söylüyor. 
Biz de ona inanıyor ve 
güveniyoruz.

Feritcan Şamlı, who took place in breakaway and 
won the White Jersey in the first stage of TOUR 
2019, talked about this success and his future goals.

First of all, congratulations 
for the White Jersey. Did 
the team decide you to take 
place in breakaway before 
the race?
ll  Yeah. For two years, our 
friend Onur Balkan has been 
winning this jersey, but he 
must keep himself now. Since 
my sprint feature is better than 
the rest of us, it would make 
more sense for me to break 
today. Because the cyclists, 
who break to get points, strive 
to reach these gates first by 
sprints.

Sometimes cyclists in 
breakaway agree among 
tehmselves. Some get more 
tired ahead of the rest, 
and in turn, others leave 
the points to him. Has this 
happened on this stage?
ll  In the previous years, 
we were breaking when 


