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TOUR OF TÜRKİYE 2022
3. ETAP ÇEŞME-İZMİR (Karşıyaka)

YOL NOTLARI

3. Etap – 12 Nisan, Salı Çeşme-İzmir (Karşıyaka)  121,8 km 

İmza Töreni: 10:50-11:40
Start: 11:50- Çeşme Kalesi
Finish: İzmir-Karşıyaka İskelesi
Tahmini Finiş: 14:33
Toplam Mesafe: 121,8 km

57.Cumhurbaşkanlığı  Türkiye  Bisiklet  Turu’nun  üçüncü  etabı  1508  yılında  II.  Bayezid
tarafından  inşa  ettirilen  Çeşme  Kalesi’nden  nötral  start  ile  11:50’de  başlayacak.  Döner
kavşaktan  sola  dönüş  yapacak  bisikletçiler,  Atadağ  Caddesi’nden  ışıklı  kavşaktan  sağa
dönerek turkuaz plajlarıyla ünlü Çeşme Yarımadası’nın en sakin koyu olan Şifne’ye Paşalimanı
kavşağından girerek 17,1 km’deki Türkiye Güzellikleri Sprint Pirimi kapısından antik dönemde
toprağının kırmızı olmasından dolayı Kızıl Kent olarak bilinen ve dizi filmlerle meşhur olan
Ildır’dan geçen pedallar, 27,5 km’de, 139 m Tırmanış Primi kapısından geçerek sağlı, sollu
devam  ederek  Balıklı  Ova  Caddesi’nden  Karaburun  yönünde  önce  keskin  bir  sağa  sonra
keskin  bir  sola  dönüş  yapıp  düz  devam  ettikten  sonra  sola  dönüş  yaparak  İzmir-Çeşme
Yolu’na çıkış yapacaklar.

Urla kavşağından İzmir Körfezi’ne paralel döner kavşaklardan düz giderek İzmir’e giriş yapan
bisikletçiler,  sağ  taraftan  Güzelyalı’nın  denize  paralel  ana  caddesi  Mithatpaşa  Caddesi
üzerinde  81,1 km’de Sprint Primi kapısından geçerek Haydar Aliyev Bulvarı’ndan keskin sağa
dönüşle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan sola dönerek İzmir’e gelen tüm ziyaretçileri olduğu
gibi  Türkiye’nin en köklü fuarlarından İzmir  Enternasyonal  Fuar  Kapısı’nda su efektleri  ve
şovları ile bisikletçileri karşılayan 9 Eylül Meydanı’na varacaklar. 

9 Eylül Meydanı’ndan sağa dönerek Mürselpaşa Bulvarı çıkan bisikletçiler, yolun solundan
İzmir’i  Karşıyaka’ya  bağlayan  çevreyolu  Altınyol’dan  Karşıyaka  çıkışından  Cemal  Gürsel
Bulvarı üzerinden Karşıyaka’nın eşsiz sahiline eşlik eden Yalı Bulvarı’ndan u dönüşü yaparak
Karşıyaka  İskelesi  önünde  kurulan  Finiş  Alanı’na  ulaşarak  57.Cumhurbaşkanlığı  Türkiye
Bisiklet  Turu’nun  121,8  km’lik  üçüncü  etabını  tahmini  saat  olarak  14:33’de  noktalamış
olacaklar.



3. Etap Yol Notları:

Çeşme
Çeşme; berrak suları, şifalı termal suları, tarihi eserleri, canlı gece hayatı ve güzel plajları ile
İzmir’in en popüler turistik bölgelerinden biridir. Burası yelken, rüzgar sörfü, uçurtma sörfü,
tüplü  dalış,  bisiklet  ve  doğa  yürüyüşü  için  ideal  bir  nokta.  Çeşme’deki  tatiliniz  size  Ege
Bölgesi'nin en canlı yatçılık bölgelerinden birinde unutulmaz anılar yaşatır. 

Denizin ve rüzgârın sesi olan İzmir, Akdeniz iklimi sayesinde yıl boyunca güneşlidir. Yazları
sıcak,  kışları  ise ılıktır.  Bergama,  Çeşme, Foça,  Kemalpaşa,  Selçuk,  Seferihisar,  Karaburun,
Ödemiş, Tire ve Urla gibi ilçeleri ve tarihi mekanları ile İzmir, sadece Batı Türkiye'nin değil,
Ege'nin tamamında tarih konusunda çok önemli bir rol oynamaktadır. 

İzmir
Ege’nin incisi  İzmir;  600 kilometrelik  sahil  şeridine,  UNESCO Dünya Mirası  antik kentlere,
bağlara  ve  bereketli  bahçelere  sahiptir.  İzmir  aynı  zamanda  Eurovélo  8  Akdeniz  Rotası
üyesidir. Eurovélo 8’in 500 kilometrelik bir kısmı İzmir’den geçiyor. 

Kuzeyde  Madra  Dağları,  güneyde  Kuşadası  Körfezi,  batıda  Çeşme  Yarımadası'nın  Tekne
Burnu,  doğuda ise Aydın,  Manisa il  sınırları  ile  çevrilmiş İzmir,  batıda kendi  adıyla  anılan
körfezle  kucaklaşır.  Türkiye'nin  üçüncü  büyük  şehri  olan  İzmir,  çağdaş,  gelişmiş,  aynı
zamanda işlek bir ticaret merkezidir. Cıvıl cıvıl olan alışveriş merkezinde dolaşmak oldukça
keyiflidir.  İzmir'in  batısında  nefis  renkli  denizi,  plajları  ve  termal  merkezleriyle  Çeşme
Yarımadası uzanır. 

Karşıyaka
Karşıyaka Sahilinde Yürüyüş Yapın; İzmir'de gün batımını izlemek için en iyi nokta burasıdır.
Neredeyse her zaman hoş, serin bir esinti olan sahil, yazın gerçekten keyiflidir ve tüm ilçe bir
tatil yeri duygusu verir. 
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