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Feritcan Şamlı ise bugün 
İstanbul’da finiş görmesi 
durumunda Beyaz 
Mayo’yu kazanmayı 
garantiledi.    

ll TUR 2019’un Bursa ile 
Kartepe arasında koşulan 
ve karlar arasında sona 
eren Kraliçe Etabı’nı Felix 
Grossschartner kazandı. 
BORA – Hansgrohe’nin 
25 yaşındaki Avusturyalı 
tırmanışçısı böylece 
genel klasman liderliğine 
yükseldi ve TUR 2019’u 
Turkuaz Mayo’yla 
tamamlama yolunda büyük 
avantaj yakaladı. Etapta 
ikincilik Valerio Conti’ye, 
üçüncülükse Merhawi 
Kudus’e gitti.

Grossschartner bu zaferle 
Kırmızı Mayo’yu da Thimo 
Willems’ten devralırken, 
Turkuaz Mayo’ya veda 
eden Sam Bennett Yeşil 
Mayo’yu korudu. Feritcan 
Şamlı ise bugün İstanbul’da 
finiş görmesi durumunda 
Beyaz Mayo’yu kazanmayı 
garantiledi. Böylece, eğer 
çok büyük bir şansızlık 
olmazsa, Türkiye Bisiklet Milli 
Takımı üst üste üç yıl Beyaz 
Mayo’yu kazanmış olacak.

Feritcan Şamlı, on the other 
hand, guaranteed to win the 
White Jersey if he can make 
it to the finish today.  

ll Felix Grossschartner won 
the Queen Stage in Kartepe 
to take the lead in the general 
classification. 25-year-old 
Austrian rider of BORA – 
Hansgrohe now has a huge 
advantage to become the 
Turquoise Jersey winner of 
TOUR 2019. In the 5th stage, 
Valerio Conti and Merhawi 
Kudus took the second and 
third places respectively. 

Thanks to this win, 
Grossschartner also took 
the Red Jersey from Thimo 
Willems. Sam Bennett said 
goodbye to the Turquoise 
but kept the Green Jersey. 
Feritcan Şamlı, on the other 
hand, guaranteed to win 
the White Jersey if he can 
make it to the finish today. 
This means, Turkish National 
Cycling Team will be winning 
this jersey third year in a row.

KARLAR KRALIÇESI NEFES KESTI
THE SNOW QUEEN TOOK BREATHS AWAY

Karlar arasında sona eren Kraliçe Etabı’nı kazanan BORA – Hansgrohe’den Felix 
Grossschartner, TUR 2019’u şampiyon bitirme yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Felix Grossschartner of BORA – Hansgrohe triumphed in the snowy Queen Stage to 
almost guarantee winning this year’s TOUR.
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‘Doğru 
Yoldayız’
‘We’re On the 
Right Track’
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Bu Bisikletler 
Kaç Para?
How Much 
Do These 
Bikes Cost?
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‘Turkuaz Mayo 
Grossschartner’e 
Geçti’
‘Grossschartner 
Takes the 
Turquoise’

FOTOĞRAF PHOTO Yücel Çakıroğlu

Sayfa/Page 06

Sayfa/Page 03



Etabın ardından 
ilk üç sıraya 
giren isimlere 
ödüllerini Kocaeli 
Valisi Hüseyin 
Aksoy, Kocaeli 
BŞB Başkanı 
Tahir Büyükakın 
ve Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 
Spor Hizmetleri 
Genel Müdürü 
Mehmet Baykan 
verdi.  

Turkuaz 
Mayo’yu Felix 
Grossschartner’e 
Türkiye Bisiklet 
Federasyonu 
Başkanı Erol 
Küçükbakırcı ve 
Kartepe Kaymakamı 
Tuncay Dursun, 
Kırmızı Mayo’yu yine 
Grossschartner’e 
THY Sponsor 
Uzmanı Tuncay 
Dursun ve Kocaeli İl 
Jandarma Komutanı 
Osman Aslan; 
Yeşil Mayo’yu Sam 
Bennett’a Salcano 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Akgül 
ve Kartepe Belediye 
Başkanı Mustafa 
Kocaman, Beyaz 
Mayo’yu Feritcan 
Şamlı’ya Gençlik 
Spor İl Müdürü 
Muzaffer Çintimar 
ve Türkiye Bisiklet 
Federasyonu 
Asbaşkanı İrfan Çelik 
takdim etti.

After the stage, the 
top three athletes 
were given their 
prizes by the 
Governor of Kocaeli 
Hüseyin Aksoy, 
Kocaeli Mayor Tahir 
Büyükakın and the 
General Director 
of Sports Services 
of the Ministry of 
Youth and Sports 
Mehmet Baykan.  

Turquoise Jersey 
was given Felix 
Grossschartner by 
President Of the 
Cycling Federation 
of Turkey Erol 
Küçükbakırcı and 
Kartepe District 
Governor Tuncay 
Dursun. Red Mayo 
also given to 
Grossschartner, 
Sponsor Specialist Of 
Turkish Airlines Tuncay 
Dursun and Kocaeli 
Provincial Gendarmerie 
Commander Osman 
Aslan. Chairman of 
Salcano, Salih Akgül 
and Kartepe Mayor 
Mustafa Kocaman 
presented the green 
jersey to  Sam Bennett. 
The White Mayo 
was presented to 
Feritcan Şamlı by the 
Provincial Director 
of Youth and Sports 
Muzaffer Çintimar and 
vice President of the 
Cycling Federation of 
Turkey İrfan Çelik.

02 6. Etap / 6 th Stage
Sakarya - İstanbul
172.4 km

Yola Hızla Devam 
Edeceğiz
We will Continue to Grow Fast

C  
umhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nu 
yaklaşık yarım asır 
sonra bir dönem benim 

de pedal bastığım Marmara Denizi 
çevresindeki nostaljik rotasına 
döndürdük. Federasyon olarak 
aldığımız bu kararın ne kadar yerinde 
olduğunu görmekten büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Zira turumuz 
gittiği her ilde heyecan ve coşkuyla 
karşılandı. 7’den 70’e halkımız, 
uzun bir bekleyişin ardından adeta 
doğduğu topraklara geri dönen 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 
Turu’na büyük ilgi gösterdi. Belli ki 
bu turu çok özlemişler. Biz de onlarla 
birlikte olmanın sevincini duyduk. 

Bu yıl değişen rotamızda birçok 
yeni heyecan yaşadık. Dünyanın 
en iyi takımlarına mensup dünyaca 
ünlü sprinter ve tırmanışçıların 
mücadelesine şahit olduk. 
Çanakkale’de 57. Alay Şehitliği’nde 
biten etabımız, Kartepe tırmanışı 
ve karlar arasındaki zirve finişi, tur 
tarihimizin unutulmazları arasında 
şimdiden yerini aldı.

Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 
talimatları doğrultusunda bundan 
böyle turumuzu ülkemizin farklı 
bölgelerine taşıyarak bunu bir 
gelenek haline getirmek istiyoruz. 
Önümüzdeki yıl için hedefimiz, 
aynı Fransa Turu’nda olduğu gibi 
turu başka bir ülkeden başlatmak. 
Batum’dan start alıp, Karadeniz 
bölgemize uzanacak ve başkentimiz 
Ankara’da tamamlanacak bir tur 
hayal ediyoruz. Ankara-İstanbul’u da 
alternatif bir rota olarak düşünüyoruz. 
Bizimle birlikte olmak isteyecek yerel 
yönetimler ve sponsorlarla yolumuza 
hızla devam edeceğiz.

Bir yandan da yarışımızın Dünya 
Turu klasmanında devamı için 
yoğun çaba harcıyoruz. 11 Dünya 
Turu takımı önümüzdeki sezon bu 
tura geleceklerini şimdiden beyan 
etmiş durumdalar. Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu ve diğer 
organizasyonlarımızla bisikletin 
Türkiye’de yaygınlaşmasına vesile 
olmaktan büyük gurur ve mutluluk 
duyuyoruz.

Spora desteğini her zaman 
arkamızda hissettiğimiz ve turumuzu 
himayelerinde gerçekleştirdiğimiz 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı 
sunuyorum.

Turumuzun başarısında emeği 
geçen valilerimize, belediyelerimize, 
tüm sporcu ve takımlara, yarışı 
yakından takip eden medya 
mensuplarımıza sonsuz teşekkürler.

Seneye 56. Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nda görüşmek 
üzere...

 P 
residential Cycling 
Tour of Turkey 
returned to its 
nostalgic route 

around Sea of Marmara, a route 
which I personally raced myself 
almost half a century ago. I’m very 
happy to see that this decision we 
took as Federation turned out to be 
very good. Our tour has been met 
with excitement and enthusiasm in 
every single city we passed. Our 
people of all ages showed great 
interest in the Presidential Cycling 
Tour of Turkey, who returned to its 
homeland after a long wait. It was 
obvious that they had missed this 
tour very much. We also enjoyed 
every minute we’ve spent with them.

It was a different excitement this 
year, on a different route. We watched 
world-famous sprinters and climbers 
from the best teams of the world 
competing each other. Our stage that 
ended in Çanakkale in the Martyrs' 
Memorial for the 57th Regiment, and 
the snowy finish in Kartepe climb have 
already taken their places amongst 
the most unforgettable moments in 
our tour’s history. 

Upon instructions from our Minister 
of Youth and Sports Mr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, from now on, 
we’d like to build a new tradition by 
organizing our tour in a different route 
every year. Our dream for the next 
year is to start our tour from another 
country, just like Tour de France. We’re 
dreaming of a route that starts from 
Batumi, passes through Black Sea 
Region and ends in Ankara. We’re 
also considering an Ankara-İstanbul 
route as an alternate. We will continue 
to grow fast with the contributions 
from the local administrations 
and sponsors who are willing to 
cooperate with us. 

On the other hand, we’re working 
hard to keep our tour in the World 
Tour calendar. 11 World Tour teams 
have already declared that they 
will come to Turkey next season. 
We’re very happy and proud to help 
cycling become more popular in 
Turkey thanks to the Presidential 
Cycling Tour of Turkey and the other 
races we organize. 

I’d like to offer my gratitude 
to our President, Mr. Recep 
Tayyip Erdoğan, who has always 
supported us and allowed this tour 
to be held under the auspices of 
Presidential Office. 

I’d like to thank all our governors, 
mayors, municipalities, rides, 
teams and members of press who 
contributed to our tour’s success. 

Until we meet again next year in 
the 56th Presidential Cycling Tour of 
Turkey…

Erol Küçükbakırcı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı
President of Turkish Cycling Federation

Ödüller Sahiplerine 
Verildi

Awards were given to the 
owners



55. Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet 
Turu’nda 5. etap 
saat 11.50’de Bursa 
Valiliği’nden start 
aldı. Yoğun kar 
yağışı nedeniyle 4,8 
kilometre kısaltılan 
etap, 159,3 kilometrelik 
mücadelenin ardından 
Kartepe’de sona erdi.  

Tırmanış primi 
Navardauskas’ın
Etabın 14. kilometresinde 
yer alan tırmanış kapısında 
birincilik Ramunas 
Navardauskas’ın (Delko 
Marseille), ikincilik güne 
Kırmızı Mayo ile başlayan 
Thimo Willems’in (Sport 
Vlaanderen - Baloise), 
üçüncülükse Nelson 
Soto’nun (Caja Rural - 
Seguros) oldu. 

Kaçış geç geldi
Günün ilk başarılı kaçışı 
34. kilometrede oluşabildi. 
Jose Viejo (Euskadi - 
Murias), Robbe Ghys (Sport 
Vlaanderen – Baloise) ve 
Roger Kluge (Lotto-Soudal) 
pelotondan ayrıldılar ve 
gün içinde farkı yedi buçuk 
dakikaya kadar çıkardılar.

Sprint primini Ghys aldı
71. kilometrede geçilen 
sprint kapısında ilk sırayı 
Ghys, ikinciliği Viejo, 
üçüncülüğü de Kluge aldı. 
Primlerin dağıtılmasının 
ardından peloton tempo 
yapmaya başladı ve fark 
giderek azaldı.

Feritcan Şamlı Beyaz 
Mayo’yu garantiledi 
119. kilometredeki Türkiye 
Güzellikleri Sprint Kapısı 
Kluge, Ghys, Viejo 
sıralamasıyla geçildi. Bu 
isimler Beyaz Mayo’yu tehdit 
etmediği için, Feritcan Şamlı 
kaçışta yer almamasına 
rağmen İstanbul’da finiş 
gördüğü takdirde TUR 2019’u 
Beyaz Mayo’yla bitirmeyi 
garantiledi.

Kartepe tırmanışında 
büyük düello
Bitime 12 kilometre kala 
Kartepe tırmanışı başlarken, 
kaçan üçlü kısa süre içinde 

Turkuaz Mayo 
Grossschartner’e Geçti

Bursa – Kartepe arasında koşulan Kraliçe Etabı 
nefesleri keserken, etabı kazanan BORA – 

Hansgrohe’den Felix Grossschartner, Turkuaz 
Mayo’yu Sam Bennett’tan devraldı.

Grossschartner Takes the Turquoise
Felix Grossschartner of BORA – Hansgrohe 
won the Queen Stage of TUR 2019 in Kartepe 
and took the Turquoise Jersey from   
Sam Bennett.

birer birer yakalandı. 
Tırmanış uzun süre Astana 
ve Dimension Data 
takımlarının kontrolünde 
ilerledi.

Etabın galibini belirleyen 
atak bitime 2 kilometre kala 
Merhawi Kudus (Astana) ve 
Felix Grossschartner’den 
(BORA – Hansgrohe) 
geldi. Kudus 400 metre 
sonra bir atak daha yaptı 
ancak bu atağa karşılık 
veren Grossschartner, 
son 200 metrede yaptığı 
atakla zafere uzandı. 25 
yaşındaki Avusturyalı 
bisikletçi böylece bu sene 
TUR’u şampiyon bitirmeyi 
neredeyse garantiledi. 
Etapta ikincilik Valerio 
Conti’ye, üçüncülükse 
Merhawi Kudus’e gitti.

03993.4 km 
TUR 2019  
Toplam Mesafe / Total Length

Turkuaz Mayo 
Turquoise Jersey
Felix Grossschartner
BORA - Hansgrohe

Kırmızı Mayo
Red Jersey
Felix Grossschartner
BORA - Hansgrohe

Yeşil Mayo
Green Jersey
Sam Bennett
BORA - Hansgrohe

Beyaz Mayo
White Jersey
Feritcan Şamlı
National Turkish Team

Mayoların Sahipleri The Owners of the Jerseys

The 5th stage of the 
55th Presidential Cycling 
Tour of Turkey started at 
11.50 from the Governor’s 
Office in Bursa. The route 
which was reduced to 
159,3 kilometers from 
164,1 because of the 
bad weather condition 
in the summit, ended in 
Kartepe. 

Navardauskas takes the 
first climb
Ramunas Navardauskas 
(Delko Marseille) took first 
place at the first climb of 
the day 14 kilometers in. 
Red Jersey bearer Thimo 
Willems (Sport Vlaanderen 
- Baloise) ranked second, 
while Nelson Soto (Caja 
Rural - Seguros) ranked 
third.

The breakaway was 
delayed
The first successful 
breakaway of the day 
didn’t appear before 34th 
kilometer. Jose Viejo 
(Euskadi - Murias), Robbe 
Ghys (Sport Vlaanderen – 
Baloise) and Roger Kluge 
(Lotto-Soudal) managed to 
break at this point and they 
reached a maximum gap of 
seven and a half minutes.

Ghys takes sprint prime
Ghys took the first place 
at the sprint gate at the 
71st kilometer. Viejo and 
Kluge took second and 
third places respectively. 
After this gate, the peloton 
started to increase the 
tempo and the gap 
gradually reduced. 

Feritcan Şamlı wins the 
White Jersey
Kluge reached the Beauties 
of Turkey sprint gate just 
before Ghys and Viejo. 
Since those three names 
didn’t threaten the White 
Jersey, Feritcan Şamlı 
guaranteed to be the winner 
of the jersey if he can make 
it to the finish in İstanbul 
today.

Great duel on Kartepe 
climb
Shortly after Kartepe 
climb began in the last 12 
kilometers, riders in the 
breakaway were caught 
by peloton one by one. 
Astana and Dimension Data 
controlled the pace for a 
long time. 

The deciding attack 
came from Merhawi 
Kudus (Astana) and Felix 
Grossschartner (BORA – 
Hansgrohe) in the last 2 
kilometers. Kudus made 
another attack 400 meters 
later but Grossschartner 
caught him and made his 
attack for the win in the last 
200 meters. 25-year-old 
Austrian almost guaranteed 
to win TOUR 2019 with this 
stage win. Valerio Conti 
beat Merhawi Kudus just 
before the last line to take 
the second place.



04 12:00
Turun Başlama Saati / 
Starting Time of The Tour

6. Etap / Stage 6   
Sakarya - İstanbul | 172.4 km

Veda Zamanı
ll  TUR’da 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 gecçişi, 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. 

It’s Time to Say Goodbye     
ll The sixth and the last stage of the TOUR will begin in 
Sakarya. 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. 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 long, in TOUR 2019 in Sultanahmet Square, 
a place that witnessed myriad of significant events for 
hundreds of years. 
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05
28,7 km 
Sprint Primi / Sprint Prime

FEED ZONE
BESLENME ALANI

Sıra / 
Pos.

Num. 

/ Num. Sürücü / Rider Takım / 
Team

Ülke / 
Nat.

Zaman / 
Time

1 13 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT 20h43'09''

2 52 CONTI Valerio UAD ITA 20h43'28''

3 5 KUDUS Merhaw AST ERİ 20h43'34'

4 32 EVENEPOEL Remco DQS BEL 20h43'50''

5 156 PINTO Edgar W52 POR 20h44'08''

6 55 POLANC Jan UAD SLO 20h44'16''

7 82 FINETTO Mauro DMP ITA 20h44'28''

8 104 RESTREPO VALENCIA Jhonatan MNZ COL 20h44'35''

9 73 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo CJR ESP 20h44'38''

10 136 MURPHY Kyle RUC USA 20h44'39''

11 117 VAN EMPEL Etienne NSK NED 20h44'49''

12 106 SIERRA SANCHEZ Yecid Arturo MZN COL 20h44'49''

13 131 BRITTON Robert RUC CAN 20h44'49''

14 81 FERNANDEZ CRUZ Delio DMP ESP 20h44'55''

15 31 CAPECCHI Eros DQS ITA 20h44'55''

16 116 SCHONBERGER Sebastian NSK AUT 20h45'06''

17 152 ALARCON GARCIA Rau W52 ESP 20h45'25''

18 46 O'CONNOR Ben TDD AUS 20h45'43''

19 14 PFINGSTEN Christoph BOH GER 20h45'45'

20 1 FOMINYKH Daniil AST KAZ 20h46'00''

21 6 BIZHIGITOV Zhandos AST KAZ 20h46'30''

22 123 ITO Masakazu NIP JPN 20h47'06''

23 112 FORTUNATO Lorenzo ITA NSK 20h47'13''

24 84 MORENO BAZAN Javier ESP DMP 20h47'31''

25 93 BARTHE Cyril ESP FRA 20h47'50''

26 67 SUREDA MOREY Jaume BUR ESP 20h47'58''

27 155 MESTRE Ricardo W52 POR 20h48'03''

28 115 MARENGO Umberto NSK ITA 20h48'03''

29 166 SAYAR Mustafa TUR TUR 20h48'03''

30 43 DE BOD Stefan TDD RSA 20h48'43''

31 107 MENDOZA CARDONA Omar Alberto MZN COL 20h49'00''

32 153 REIS Rafael W52 POR 20h49'03''

33 121 LOBATO DEL VALLE Juan Jose NIP ESP 20h49'14''

34 145 VAN POUCKE Aaron SVB BEL 20h49'17''

35 3 NATAROV Yuriy AST KAZ 20h49'20''

36 125 NAKANE Hideto NIP JPN 20h49'32''

37 105 OCHOA CAMARGO Diego Antonio MZN COL 20h49'43''

38 25 VANHOUCKE Harm LTS BEL 20h49'54''

39 4 ZAKHAROV Artyom AST KAZ 20h50'01''

40 167 DOĞAN Halil TUR TUR 20h50'27''

41 87 ROCHAS Rémy FRA DMP 20h51'05''

42 161 ÖRKEN Ahmet TUR TUR 20h51'07''

43 94 IRIZAR LASKURAIN Jule ESP ESP 20h51'30''

44 41 GIBBONS Ryan TDD RSA 20h51'40''

45 2 GIDICH Yevgeniy AST KAZ 20h51'50''

46 124 YOSHIDA Hayato NIP JPN 20h52'29''

47 162 BALKAN Onur TUR TUR 20h52'55''

48 141 DE KETELE Kenny SVB BEL 20h53'06''

49 42 DAVIES Scott TDD GBR 20h54'24''

50 143 DE VYLDER Lindsay SVB BEL 20h54'28''

Genel Klasman / General Classification

Sonuçlar / Results

Sıra / 
Pos. Takım / Team Süre / Time

1 MANZANA POSTOBON TEAM 62h15'08''
2 ASTANA PRO TEAM 62h15'52''
3 DELKO MARSELLE PROVENCE 62h16'09''

Sıra / 
Pos.

Num. 

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

Team
Puan / 
Points

1 12 BEL BENNETT SAM BOH 57
2 21 AUS EWAN CALEB LTS 40
3 34 NED JACOBSEN FABIO DQT 40

Puan Klasmanı / Points Classification 

Sıra / 
Pos.

Num. 

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

Team
Puan / 
Points

1 13 AUT GROSSSCHARTNER FELIX BOH 15
2 147 BEL WILLEMS THIMO SVB 13
3 52 ITA CONTI VALERIO UAD 5

Tırmanış Klasmanı / Mountains Classification

Sıra / 
Pos.

Num. 

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

Team
Puan / 
Points

1 163 TUR ŞAMLI FERİTCAN TUR 14
2 143 BEL DE VYLDER LINDSAY SVB 7
3 161 TUR ÖRKEN AHMET TUR 5
4 16 GER SCHWARZMANN MICHAEL BOH 5

Türkiye Güzellikleri / Beauties of Turkey
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06 57,9 km
Tırmanış Primi / Climbing 
Prime

BAYRAM AKGÜL: 

ll  55. Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye Bisiklet Turu’nda 
sona yaklaştık. Sizin 
gözünüzden TUR’un 
gidişatını öğrenebilir miyiz?
Her şey gayet güzel gidiyor. 
Bu parkur ilk belirlendiğinde 
çok miktarda eleştiri almıştık. 
Ama Çanakkale, Balıkesir, 
Edremit, Bursa ve TUR’un 
bu sene ziyaret ettiği her 
yerde yarışa çok büyük bir 
ilgi vardı. Bu bölgelerdeki 
halk eleştirileri en iyi 
şekilde yanıtladı. Ve bizim 
her yıl başka yerde TUR’u 
düzenleme fikrimize de güç 
verdi. Sportif açıdan da son 
derece güzel bir tur oluyor. 
Organizasyonun başarıyla 
devam ettiğini söyleyebilirim.

ll  Sizin de yönetim 
kurulunda yer aldığınız 
Salcano’nun TUR’a ve 
bisiklet sporuna destekleri 
devam ediyor. Bu konuda 
neler söylersiniz?
Milli Takımımızın Salcano 
bisikletleri ile yarışıyor 

‘Eleştirilere Yanıtı 
Halk Verdi’

Bisikleti Ülke Geneline 
Yayıyoruz
We Get Cycling Across Country

 B 
ilindiği üzere 
bu TUR 1965 
yılında ‘Marmara 
Turu’ ismi 

ile başladı ve daha sonra 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu olarak ülkemizin güney 
bölgesinden devam eden 
bir rota izliyordu. Ancak 
federasyonumuzun başkanı 
ve yönetim kurulu, 1965’teki 
rotaya geri dönme kararıyla, bu 
yarışa yeni ve büyük bir ivme 
kazandırdı. 

TUR boyunca Marmara 
Denizi’ni tamamını çevreleyen 
illerde büyük bir ilgi ve sevgi 
gördük. Bu konuya duyarlı 
Federasyon Başkanı Erol 
Küçükbakırcı ve yönetim 
kurulumuz, gelecek 
dönemlerde rota değişikliklerine 
devam ederek bisiklet 
sporumuzun ülke düzeyinde 
yaygınlaşmasına öncülük etmeyi 
hedeflemektedir.

Federasyonumuz bisiklet 
sporunun ülkemizde gelişmesi 
ve sporcu sayısının artması 
için birçok farklı proje üzerinde 
çalışmaya devam etmektedir. 
Federasyonumuzun söz 
konusu bu projelerini 
başlıklarla ifade etmek 
gerekirse; ülkemizin uygun 
olan illerinde, kapalı ve 
açık alanda bir velodrom 
yapmak için projelerimiz 
hazırdır. Ayrıca, illerde ve 
bölgelerde yapacağımız 
müsabakaları belediyeler ve 
o illerdeki sponsorlarla birlikte 
gerçekleştirerek, bölgeler 
arası rekabeti yükseltip, 
bisiklet sporunu ülke geneline 
yaymaya çalışıyoruz.

İnanıyorum ki yakın 
gelecekte bisiklet sporu, 
dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de yaygın hale 
gelecek. Zira bu güzel 
ülkemizin coğrafyası ve 
insanları bisiklet sporu için çok 
uygun özelliklere sahip. Bizler 
de federasyon yönetimi olarak 
Türk bisikletini kalkındırmak 
için gerekli heyecana sahibiz. 
Büyük bir gayretle ve bisiklete 
olan gönül bağımızla bu 
görevleri yılmadan usanmadan 
yerine getirmeye çalışıyoruz.

Turumuzun son etabı olan 
Sakarya - İstanbul etabının 
da kazasız belasız geçmesini 
temenni ediyor ve tüm 
katılımcılara, sporcularımıza, 
valilerimize ve belediyelerimize 
sporumuza göstermiş oldukları 
yakın ilgiden dolayı teşekkür 
ediyorum.

 A 
s it is known, 
this TOUR 
started with 
the name 

of Marmara Tour in 1965 
and then became as the 
Presidential Cycling Tour by 
following a route through the 
southern part of the country. 
However, the president and 
the board of directors of our 
federation have given a fresh 
and big impetus to this race, 
with the decision to return to 
the 1965 route.

Throughout TOUR, we 
saw great interest and love 
in the provinces surrounding 
the Marmara Sea. Erol 
Küçükbakırcı and our Board 
of Directors, who are sensitive 
to this issue, are aiming to 
lead cycling to become 
widespread throughout the 
country by continuing to 
make more route changes in 
upcoming period.

Our Federation continues 
to work on many different 
projects in order to increase 
the number of riders and 
to improve cycling in our 
country. To mention these 
projects of our Federation 
with titles; Our projects 
stands by, to build indoor 
and outdoor velodromes in 
suitable areas of our country. 
In addition, by conducting 
competitions in provinces 
and regions together with 
the municipalities and the 
sponsors in those provinces, 
we try to create an intense 
competition between regions 
and to get cycling across the 
country.

I believe that cycling will 
become widespread in our 
country as well as in the world 
in the near future. Because 
the geography and people of 
this beautiful country has very 
suitable properties for cycling. 
We also have the excitement 
and encourage needed to 
develop the Turkish cycling, 
as the federation managers. 
We are trying to fulfill these 
duties insistently with a great 
enthusiasm through the bond 
of love we have with cycling.

I hope that the last stage 
of our tour, Sakarya - Istanbul 
stage, will happen safe and 
sound and I would like to 
thank all participants, riders, 
governors and municipalities 
for their close interest in this 
sport.

BAYRAM AKGÜL: 

ll  We are nearing the end 
of the 55th Presidential 
Cycling Tour of Turkey. Can 
you please tell us about the 
tone of ongoing TOUR?
Everything is going very well. 
When this route was first 
determined, we received 
a lot of criticism. But there 
was a great interest in race, 
in Çanakkale, Balıkesir, 
Edremit, Bursa and wherever 
TOUR visited this year. 
People in these regions have 
already responded to those 

“Public Responds to Criticism”

Köşe Yazısı
Column

İrfan Çelik

Türkiye Bisiklet Federasyonu 
Asbaşkanı
Vice President of Turkish Cycling 
Federation

Türkiye Bisiklet Federasyonu 
Asbaşkanı Bayram Akgül, 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye 

Bisiklet Turu’na ev sahipliği yapan 
bölgelerde TUR’a büyük bir ilginin 

olduğunu ve verilen desteklerle 
sporun daha da ileriye gideceğini 

söyledi.

Vice President of Turkish 
Cycling Federation, Bayram 
Akgül said that there is a great 
interest in TUR in the regions 
hosting the Presidential 
Cycling Tour of Turkey and 
cycling will go further thanks 
to supports.

olması büyük bir gurur. 
2012’den beri TUR’da 
yer alan tüm takımlarımız 
Salcano bisikletleri ile 
mücadele etti. Bu nedenle 
çok mutluyuz. Elbette bunun 
yanı sıra sponsor olarak da 
2012’den beri TUR’a destek 
veriyor Salcano. Bisiklet 
sporu TUR’umuz sayesinde 
popülerleşiyor, televizyonda 
yayınlanma imkânı buluyor. 
Hatta devlet büyüklerini de 
bisiklete bindirir olduk. Bu 
çalışmalar ve desteklerle 
bisiklet sporu daha da iyi 
noktalara gelecektir.

criticism. And this gave us 
the idea of organizing TOUR 
elsewhere every year. It 
is also a very nice tour in 
sportive terms. I can say that 
the organization continues 
successfully.

ll  Salcano, where 
you also asiggned on 
the board of directors, 
continues to support 
TOUR and cycling. What 
would you say about 
that?
It is a great pride that 
our National Team 
competes with Salcano 
bikes. Since 2012, all 
our teams in TOUR have 
been racing with Salcano 
bikes. Therefore we are 
very happy. Besides, 
Salcano has also been 
sponsoring TOUR since 
2012. Cycling is becoming 
popular thanks to TOUR 
and is broadcasting on 
television. In fact, we even 
make states-people to 
ride. With these activities 
and support, cycling will 
become even better.

FOTOĞRAF PHOTO 
Cyclist Türkiye
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Beyaz Mayo’yu kazanmayı garantileyen Feritcan 
Şamlı, bu başarıya takım çalışması sayesinde 

ulaştıklarını söyledi.

Feritcan Şamlı, who guaranteed the White Jersey 
in this year’s TOUR, said that this was only possible 
through team work.

‘Takım Arkadaşlarıma Teşekkür Ederim’
‘My Team Made It Possible’

KAİRAT BAİGUDİNOV: 

“Organization 
was definitely 
perfect. ”

ll  TOUR is almost done 
and Feritcan Şamlı will 
be winning the White 
Jersey. What do you think 
about his and the others’ 
performance?
It’s very good for Feritcan 
to win the White Jersey. 
We’re on the right track. 
After the race we’ll discuss 
the changes we want to 
make. Maybe we need to 
focus more on physiological 
aspects. We also need 
to make some tactical 
changes. We’ll go step by 
step. Now I got experience 
out of this TOUR and I will 
use this experience for the 
next year.

KAİRAT BAİGUDİNOV: 

“Organizasyon 
kesinlikle 
mükemmeldi.”

ll  TUR neredeyse bitti 
ve Feritcan Şamlı Beyaz 
Mayo’yu kazanacak. 
Onun ve diğerlerinin 
performansı için ne 
söylemek istersiniz?
Feritcan’ın Beyaz Mayo’yu 
kazanması onun adına çok iyi 
bir başarı. Doğru yoldayız. Yarış 
bittikten sonra daha ayrıntılı 
bir değerlendirme yapacağız. 
Daha çok psikolojik noktalara 
odaklanmamız lazım. Taktik 
açıdan da bazı değişiklikler 
yapmamız gerekiyor. Adım 
adım gideceğiz. Bu TUR 
benim de takımla ilgili tecrübe 
kazanmam adına iyi oldu. Bu 
tecrübeyi gelecek seneki TUR 
için kullanacağım.

ll  “Beyaz Mayo’yu 
kazanmak TUR’u kazanmak 
kadar olmasa da benim için 
gurur vericiydi. Çünkü ben üç 
yıldır bu hayali kuruyordum. 
İki senedir takım arkadaşım 
Onur Balkan kazanıyordu. 
Bu sene aslında kendime 
böyle bir hedef koymamıştım 
ama ilk etapta kaçıp mayoyu 
sırtıma geçirince özgüvenim 
arttı. Takım arkadaşlarım da 
bana çok yardımcı oldular. 
Benim kazanmam için başta 
Ahmet Örken olmak üzere 
ellerinden geleni yaptılar. 
Hepsine çok teşekkür 
ediyorum. İlk defa katıldığım 
bir turda bir mayo kazanmayı 
başardım. Bu seneki TUR’u 
asla unutmayacağım. 
İnşallah önümüzdeki yıllarda 
mayo yerine etap zaferleri 
kazanmak için elimden geleni 
yapacağım.”

ll  “Even though it’s not 
as big as the Turquoise, 
winning the White Jersey 
makes me proud. I’ve been 
dreaming about this for 
the last three years. My 
teammate Onur Balkan won 
the last two. To be honest, 
this wasn’t my goal in the 
beginning of the TOUR. 
However, I was able to 
get into the breakaway 
in the first stage and take 
the jersey. This gave me 
confidence. My teammates 
also helped me a lot. Ahmet 
Örken and the others did 
what they can for me to win. 
I’d like to thank them all. It’s 
the first time I won a jersey 
in a race. I’ll never forget 
this year’s TOUR. I’ll do my 
best to win stages on top of 
this jersey in the following 
years.”

ll  Halil İbrahim Doğan’ın 
performansından memnun 
musun?
Halil’i ikinci etapta kaçış 
grubuna göndermiştim çünkü 
Kırmızı Mayo’yu giymek gibi 
bir planım vardı. Ama şimdi 
görüyorum ki o hedef için Onur 
Balkan’ı değerlendirmek daha 
doğru olurmuş. Bugün Halil 
tırmanışta çok iyi iş çıkardı. 
Biliyorsunuz daha 18 yaşında ve 
pelotonun en genç ismi. Çok iyi 
tırmandı. Gelecekte daha da iyi 
olacağına inanıyorum.

ll  Organizasyon hakkında 
ne söylemek istersiniz?
Organizasyon kesinlikle 
mükemmeldi. Tartışmak bile 
gereksiz. Bugün hava şartlı 
çok zorluydu ve organizatörler 
bisikletçiler için gerekli tüm 
değişiklikleri yaptılar. Finişi biraz 
daha geriye almak çok iyi bir 
çözümdü.

Türkiye Bisiklet Milli Takımı Genel Direktörü 
Kairat Baigudinov, sporcularının performansından 

memnun olduğunu söyledi.

Turkish National Cycling Team’s General 
Manager Kairat Baigudinov is happy with riders’ 
performance.

‘Doğru Yoldayız’
‘We’re On the Right Track’

ll  Are you happy with 
Halil İbrahim Doğan’s 
performance?
I sent Halil in the breakaway in 
the 2nd Stage because I had 
an idea of getting also the Red 
Jersey. But it would have been 
better if I used Onur Balkan 
for this jersey. Today Halil was 
really good in the mountain. As 
you know, he’s just 18 and he’s 
the youngest of the peloton. 
He climbed very well. I think 
he’s going to be even better in 
the future.

ll  How was the 
organization?
It was definitely perfect. No 
question. Today the weather 
condition was really bad 
but organizers made all the 
necessary changes for the 
riders’ sake. It was a good 
solution to move the finish 
forward. 
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ll   TUR’u izleyenlerin en çok 
merak ettiği sorulardan biri 
bisikletin pahalı bir spor olup 
olmadığı. Bu seneki yarışta 
mücadele eden bisikletlerden 
yola çıkarak cevap verelim:

TUR 2019’da yarışan 6 
World Tour takımından Astana,  
Argon 18; BORA – Hansgrohe 
ve Deceuninck QuickStep, 
Specialized; Dimension Data, 
BMC; Lotto Soudal, Ridley;

UAE Team Emirates de 
Colnago marka bisikletler 
kullanıyor. Türkiye Bisiklet 
Milli Takımı ise yerli Salcano 
bisikletlerle yarışıyor.

İlk iki sprint etabını kazanan 
Sam Bennett’ın kullandığı 
bisiklet Specialized’ın S-Works 
Venge modeli. Modelin 
yurt dışı fiyatı 12.500 dolar. 
Markanın Türkiye’deki giriş 
modeli bisikletleri ise 6.000 
TL’den başlıyor.

Gelmiş geçmiş en başarılı 
sprinterlerden Mark Cavendish 
bu sene TUR’da BMC’nin 
Timemachine Road modeliyle 
yarışıyor. Bu model yurt 
dışında 11.000 dolara, 
Türkiye’de ise 95.000 TL’ye 
satılıyor. 

Bursa’da sona eren 
dördüncü etabı 
kazanan, Lotto 
Soudal takımının 
Avustralyalı 
sprinteri Caleb 
Ewan ise Ridley 
markasının 
Noah Fast Aero 

ll   Those who watch cycling 
races often wonder about if 
this is an expensive sport or 
not. Let’s try answering this 
question, based on the prices 
of bikes used by teams racing 
on this year’s TOUR.

The 6 World Tour teams of 
TOUR 2019 and the brands 
they use are as follows: 
Astana: Argon 18. BORA – 
Hansgrohe and Deceuninck 
QuickStep: Specialized. 
Dimension Data: BMC. Lotto 
Soudal: Ridley. UAE Team 
Emirates: Colnago. Turkish 
National Cycling Team rides 
the local brand, Salcano.

Sam Bennett, winner of 
the first two stages rides 
Specialized’s S-Works 
Venge. This specific model 

Bu Bisikletler 

Kaç Para?
TUR’u yerinden ya da 
ekranlardan takip eden 
izleyicilerin aklına sıkça gelen 
soruya cevap aradık.

How Much  
Do These Bikes 
Cost?
Let’s try answering one of the 
most popular questions asked 
by those who watch TOUR on 
site or on TV.

modeline biniyor. Bu modelin 
yurt dışı satış fiyatı 8.000 
dolardan başlıyor.

Salcano’nun giriş modelini 
es geçmeyin
Türkiye Bisiklet Milli Takımı 
TUR’da Salcano’nun XRS001 
UCI Dura-Ace modeliyle 
yarışıyor. Markanın en üst 
modeli olan bu bisikletlerin 
satış fiyatı 22.650 TL. Ancak 
bisiklete yeni başlamak 
isteyenler Salcano’nun giriş 
modeli olan XRS077’yi 1.400 
TL’ye edinebilirler. İlerleyen 
dönemde sele, vites takımı ve 
fren takımı gibi donanımları 
üst modelleriyle değiştirmek 
her zaman mümkün. 

Bu spora yeni başlayanlar 
için mutlaka para harcanması 
gereken en önemli 
ekipmansa kask. Bir yol 
bisikleti ve kaliteli bir kaskla 
yol bisikleti sporuna ilk 
adımlarınızı atabilirsiniz.

costs $12,500. The brand has 
a distributer in Turkey that 
sells the entry-level models 
starting from 6,000 TL.

Mark Cavendish, one 
of the best sprinters 
cycling has seen, rides a 
customized version of BMC’s 
Timemachine Road. This 
model costs $11,000 in the 
United States. The very same 
model can be bought for 
95,000 TL in Turkey. 

Winner of the fourth stage 
in Bursa, Australian sprinter 
of Lotto Soudal Caleb Ewan 
rides Ridley’s customized 
Noah Fast Aero. This model’s 
price starts from $8,000.

Salcano has affordable  
entry- level bikes
Turkish National Cycling 
Team rides Salcano’s top-end 
XRS001 UCI Dura-Ace model. 
This specific model can be 
bought for 22,650 TL (around 
$4,000). The local brand has 
also a very affordable entry-
level model, which is called 
XRS077, for 1,400 TL (around 
$240). It’s always possible to 
start with a basic model and 
upgrade the components 
such as the saddle, groupset 
and wheels etc.

There’s one other 
equipment you have to 
spend some money on to 
start cycling: Helmets. After 
choosing your bike and a 
quality helmet, you can hit the 
road safely.

FOTOĞRAF PHOTO Yücel Çakıroğlu


