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Konya Torku Şekersporlu Ahmet Örken 
Avrupa Şampiyonu 
 
Konya Torku Şekerspor sporcularından Ahmet Örken(18), Portekiz’de 26-31 
Temmuz tarihleri arasında düzenlenen “23 Yaş Altı Gençler Pist Bisikleti Avrupa 
Şampiyonası'ndan” birincilikle döndü. Milli formayı en iyi şekilde temsil eden 
Örken, Türk bisiklet tarihinde bir ilki gerçekleştirerek pist bisikletinde çoklu 
müsabaka olan ve 6 disiplinden oluşan “omnium” branşında Avrupa şampiyonu 
oldu. 
 
Portekiz’de düzenlenen “23 Yaş Altı Gençler Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda” Konya 
Torku Şekerspor’lu Ahmet Örken Avrupa Şampiyonu olurken ikinciliği İtalya’dan Niccolo 
Bonifazio ve üçüncülüğü ise Belçikalı Jasper De Buyst elde etti. Örken, elde ettiği Avrupa 
Şampiyonluğu ile Türk bisiklet tarihinin en büyük başarısına imza atarak; Türk bisiklet 
sporunda yeni bir dönemin başlamasını sağladı.  
 
Pist bisikleti ile ilk kez 2010 Ocak ayında tanışan Konya Torku Şekerspor’lu Ahmet Örken,  
aynı yıl gerçekleşen müsabakada aynı branşta dünya 8’inciliğine ulaşmıştı. Sadece bir yıl 
içerisinde disiplin, programlı çalışma ve azmi sayesinde Avrupa Şampiyonu ünvanına ulaştı. 
 
Portekiz’de milli formayı en iyi şekilde temsil eden genç sporcunun kulübü, Konya Torku 
Şekerspor da haklı gururunu yaşıyor. Kulüp başkanı Yavuz Erence, “Sporcumuzun başarısı 
bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kendisini kutluyorum. Konya Torku Şekerspor’un onursal 
başkanı Recep Konuk’un desteğiyle başarılı sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz. 
Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Ahmet, daha önce de birçok başarıya imza 
atmış bir sporcumuz. Başarısının artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.  
 
Konya’da Bisiklet Sporu ve Konya Şekerspor Kulübü 
Konya’da ilk bisiklet yarışları 1923 yılında İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşu ile başladı. 
Şehrin topografik yapısının elverişliliği, bisiklet sporunun gelişmesine katkı sağladı. Türkiye’de 
bu güne kadar milli formayı giyen bisikletçilerin yüzde yetmiş beşini Konyalı sporcular 
oluşturdu.   

Konya’da bisiklet sporunun gelişimi için önemli katkılarda bulunan Konya Şeker, 1955 yılında 
Şekerspor Bisiklet Takımı’nı kurarak bugüne kadar bine yakın sporcunun yetişmesini sağladı. 
Türk sporuna genç ve dinamik sporcular yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan kulüpte, futbol 
takımı da, Türkiye İkinci Liginde mücadele etmektedir. 

İlk kuruluş amacı; Konya Şeker Fabrikası mensuplarını temsilen sportif faaliyetlere katılmak, 
mensuplarının boş zamanlarını değerlendirerek beden ve moral eğitimlerini tamamlamak olan 
kulüp, zamanla hedeflerini büyüttü. Bugün, dünya sporcuları ile yarışacak sporcular 
yetiştirmek hedefinde olan Konya Şeker Spor Kulübü 1955 yılından bu güne kadar faaliyet 
gösteren Konya ilinin köklü kulüplerindedir. Konya Şekerspor, Konya Torku Şekerspor’un 



 

onursal başkanı Recep Konuk’un spora verdiği önem ve yaptığı katkılarla son 10 yılda tüm 
branşlarda önemli başarılara imza atmıştır. Türkiye İkinci Futbol Ligi’nde şampiyonluk 
mücadelesi veren Konya Şekerspor Kulübü, bisiklette Türkiye Şampiyonluğu’na ulaşmıştır. 
2006 yılında gerçekleştirilen Grekoremen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Dünya 
Şampiyonluğu’nu kazanan Türk milli takımına 6 sporcu vermiştir. Konya Şekerspor Kulübü, 
bisiklet ve futbolda da Türk milli takımına birçok genç sporcu kazandırmıştır. 2011 yılında ise 
bisiklet takımı Türkiye’nin ilk profesyonel bisiklet takımı olmuştur.  

 
 


