
 

İSTANBUL’ DAN D-100 KARAYOLUNU KULLANARAK ULAŞIM 
   

 

     İstanbul istikametinden D-100 karayolunu kullanacaksanız;  
 
1.Alternatif: 

  -Tuzla’yı geçtikten sonra Bayramoğlu-Darıca girişine kadar yola devam 

edeceksiniz. 
 

 -Bayramoğlu-Darıca girişini geçtikten sonra yaklaşık 1 km sonraki Osmangazi 

Tüneli’ ne gelmeden sağdaki sapaktan (Askam önünden) yan yola geçmelisiniz, 

oradan da tünel üzerindeki 2. Çayırova kavşağından sola, daha sonra sağa Ankara 
Caddesine dönmelisiniz. Önünüze gelen Trafik Işıklarından sağa doğru dönerek (Yeni 

Bağdat Caddesi) ulaşacaksınız. 
 

-Yeni Bağdat Caddesi üzerinde yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra, sağdaki 

kapalı benzin istasyonunun yanındaki sokağa bitişik Pimaş’ ın arka kapısına (Pimaş’ ın 
arka kapısının karşısında Shell benzin istasyonu var) geleceksiniz, buradan yaklaşık 150 
metre ilerledikten sonra Rena Çağdaş Boya tabelasının bulunduğu ilk sağa (324 Sokak) 

döneceksiniz. İleride’ ki Halı Saha’ yı geçip, sağa dönüp Kadırga Restaurant’ ın 
önünden D-100 Karayolu’ na paralel yan yola çıkıp 50 metre ilerledikten sonra Pimaş’ ın 

ön kapısına varacaksınız.  
 

-Fabrikamıza hoş geldiniz.  
 

2.Alternatif: 

-Tuzla’yı geçtikten sonra Bayramoğlu-Darıca girişine kadar yola devam 

edeceksiniz.  

 

-Bayramoğlu-Darıca girişini geçtikten 100 metre kadar sonra Çayırova 

sapağından sağa dönüp köprü üzerine çıkacaksınız.  
 

-300 metre kadar ileride tekrar Yeni Mahalle/Çayırova tabelasını ve sağınızda 

bir okul göreceksiniz. Buradan sağa dönmelisiniz.  
 

-Sağ tarafta bulunan 1. Okulu geçtikten sonra 2. Okulun önündeki alt geçitten 

(Fatih Tüneli) geçerek yokuş aşağıya doğru(Sağınızda Çekoil benzin istasyonu 

göreceksiniz) ilerlemelisiniz. Önünüze gelecek olan derenin üstünden geçtikten sonra 
sağa doğru (Yeni Bağdat Caddesi) dönmelisiniz. 

 

-Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki ilk Trafik Işıklarının bulunduğu kavşağı geçip, 

yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra sağdaki kapalı benzin istasyonunun yanındaki 
sokağa bitişik Pimaş’ ın arka kapısına (Pimaş’ ın arka kapısının karşısında Shell benzin 

istasyonu var) geleceksiniz, buradan yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra Rena Çağdaş 
Boya tabelasının bulunduğu ilk sağa (324 Sokak) döneceksiniz. İleride’ ki Halı Saha’ yı 

geçip, sağa dönüp Kadırga Restaurant’ ın önünden D-100 Karayolu’ na paralel yan 
yola çıkıp 50 metre ilerledikten sonra Pimaş’ ın ön kapısına varacaksınız.  

 

-Fabrikamıza hoş geldiniz.  



ANKARA’ DAN D-100 KARAYOLUNU KULLANARAK ULAŞIM 
   
 

     Ankara istikametinden D-100 karayolunu kullanacaksanız; 

-Gebze–Darıca kavşağını geçtikten sonra Osmangazi Tüneli’ ne kadar yola 

devam edeceksiniz. 

 

 -Yaklaşık 2 km sonraki Osmangazi Tüneli’ ne gelmeden sağdaki sapaktan 

(Hisar Çelik önünden) yan yola geçmelisiniz, oradan da sağa Ankara Caddesine 

dönmelisiniz. Önünüze gelen Trafik Işıklarından sağa doğru dönerek (Yeni Bağdat 
Caddesi) ulaşacaksınız. 

 

-Yeni Bağdat Caddesi üzerinde yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra, sağdaki 

kapalı benzin istasyonunun yanındaki sokağa bitişik Pimaş’ ın arka kapısına (Pimaş’ ın 
arka kapısının karşısında Shell benzin istasyonu var) geleceksiniz, buradan yaklaşık 150 

metre ilerledikten sonra Rena Çağdaş Boya tabelasının bulunduğu ilk sağa (324 Sokak) 
döneceksiniz. İleride’ ki Halı Saha’ yı geçip, sağa dönüp Kadırga Restaurant’ ın 

önünden D-100 Karayolu’ na paralel yan yola çıkıp 50 metre ilerledikten sonra Pimaş’ ın 
ön kapısına varacaksınız.  

 

-Fabrikamıza hoş geldiniz.  
 

  


