
 

SEYİRCİ YOL NOTU 



 

 



RALLİ MERKEZ: Yarışımızda Dedepark Hotel’de kurulacak olan yarışın kontrolünün 

sağlandığı, yarışla alakalı bütün bilgileri alabileceğiniz yerdir. Perşembe akşamından Pazar 

akşamına kadar ralli merkezi faaliyette olacaktır. 

SERVİS ALANI: Dedepark Hotelin yanındaki boş araziye kurulacak olan servis alanına, 

cuma günü sabah saatlerinden itibaren takımlar garajlarını kurmaya başlayacaklardır. Pazar 

günü akşam saatlerine kadar burada takım yöneticilerinin ve mekanikerlerinin cumartesi ve 

Pazar günü boyunca sürecek olan yarış sırasında araçların yapacakları bakım ve onarım 

faaliyetlerini yakından takip edebilirsiniz. 

START VE FİNİSH SERAMONİSİ: Espark AVM de (222 tarafı) yapılacak olan start 

seramonisi Cumartesi günü saat 13:50 de başlayacaktır. Pazar günü ise 15:20 den itibaren 

aynı yerde finish seramonisi gerçekleşecektir. Burada yarış araçlarını yakından görebilirsiniz. 

KAPALI  PARK: Yarış araçlarının cumartesi akşamı garajlarında servis aldıktan sonra Pazar 

günü sabahına kadar, kimsenin müdahale edemeyecekleri şekilde alınacak oldukları kapalı 

park, yine Espark AVM’nin arka otoparkında olacaktır. 

ÖZEL ETAPLAR: Tamamen trafiğe kapalı, tüm güvenlik önlemleri alınmış, yarış 

pilotlarının performanslarını sergilediği parkurlardır. 3. KYK Eskişehir Rallisi’nde cumartesi 

öğleden sonra ve Pazar günü 3 kez geçilecek olan, 3 özel etap vardır. Dedepark - Oscar etabı 

Eskişehir’in kuzeyinde kalan Muttalip mahallesinden başlayıp, Hekimdağ köyüne ulaşan yol 

üzerinde olacaktır. 2. Etap olan Mantotherm özel etabı Hekimdağ köyünden başlayarak, 

Sakarılıca köyüne giden yol üzerindedir. 3. Etap olan Banaz etabı ise, Sakarılıca köyünden 

başlayarak demirciler köyünü geçip Eskişehir yönüne döndükten sonra Sulukaraağaç köyüne 

yaklaşırken sona ermektedir. 

 

ÖZEL ETAPLARIN START SAATLERİ:  

ETAP 1 DEDEPARK  28 NİSAN 2012  CUMARTESİ  14:48 

ETAP 2 MANTOTHERM1 28 NİSAN 2012  CUMARTESİ  15:06 

ETAP 3 BANAZ 1  28 NİSAN 2012  CUMARTESİ   15:44 

ETAP 4 OSCAR 1  29 NİSAN 2012  PAZAR    09:53 

ETAP 5 MANTOTHERM 2 29 NİSAN 2012  PAZAR    10:11 

ETAP 6 BANAZ 2  29 NİSAN 2012  PAZAR    19:49 

ETAP 7 OSCAR 2  29 NİSAN 2012  PAZAR    13:07 

ETAP 8 MANTOTHERM3 29 NİSAN 2012  PAZAR    13:25 

ETAP 9 BANAZ 3  29 NİSAN 2012  PAZAR    14:03 

 

 

 



DEDEPARK – OSCAR ETAP STARTINA ULAŞIM 

Çıkıştan sağa dönerek ışıklı 2. kavşağı geçtikten sonra önünüze gelen çataldan 

(yaklaşık 400 mt.) sağa devam ederek çevre yoluna bağlanınız.  

 

Yaklaşık 3 km. sonra önünüze gelen Hava alanı – A.Ü 2 Eylül kampüsü – 

Sarıcakaya tabelasından sağa giriniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Önünüze gelen ışıklı dönel kavşaktan sola, Sarıcakaya – Mihalgazi yönüne 

dönünüz.  

 

4 km sonra karşınıza gelen çataldan sola, Muttalip – Mihalgazi yönüne dönünüz.  

 

Muttalip kavşağından 100 metre ilerideki çataldan sola devam ediniz. (300 mt 

sonra sağınızda Jandarma alay komutanlığı kalacaktır.) Çataldan 1000 metre 

sonra karşınıza gelen meydandaki Atatürk heykelinden sola devam ediniz. 200 

metre sonra önünüze gelen açıklıkta sağınızda Mihalgazi, solunuzda ise 

Sakarılıca kaplıcaları 25 km sola tabelaları gelecektir. Buradan sola dönünüz.  

 



100 metre sonra sağınızda kalan Mihalgazi- Yıldız termal otel sağa tabelası ile 

sağa dönünüz. 

 

 1,1 km sonra Dedepark – Oscar etabı startına ulaşacaksınız.  

 

DEDEPARK – OSCAR ETABINDAN RALLİ MERKEZ, 

MANTOTHERM SERVİS ALANI ve ESPARK AVM’YE 

ULAŞIM 

Dedepark - Oscar etabı seyirci noktasına ulaştığınız şekilde geri dönerken, çevre 

yolu kavşağına ulaştığınızda ( Toplam 6,6 km.) Kütahya – Bursa yönüne, sağa 

dönünüz.  

 

 

 



3.4 km sonra karşınıza gelen Anadolu Üniversitesi 2. çıkışından ayrılınız. 

 

İlk ışıkta tramvay yolu üzerinden geçerek U dönüşü yapınız. 

Yol üzerindeki ışıklı 2. kavşağı geçtiğinizde solunuzda ralli merkezi (Dedepark 

Hotel) kalacaktır.  

 

50 metre devam ettiğinizde ise solunuzda Mantotherm Servis Alanı’nı 

göreceksiniz.  

Buradan sapmadan 600 metre düz devam edip ışıklardan sola döndüğünüzde 

start ve finish seramonisinin yapılacağı Espark AVM sağınızda kalacaktır. 

 

 

 

 



MANTOTHERM ETABI SEYİRCİ NOKTASINA ULAŞIM 

Çıkıştan sağa dönerek ışıklı 2. kavşağı geçtikten sonra önünüze gelen çataldan 

(yaklaşık 400 mt.) sağa devam ederek çevre yoluna bağlanınız.  

 

Yaklaşık 3 km. sonra önünüze gelen Hava alanı – A.Ü 2 Eylül kampüsü – 

Sarıcakaya tabelasından sağa giriniz.  

 

Önünüze gelen ışıklı dönel kavşaktan sola, Sarıcakaya – Mihalgazi yönüne 

dönünüz.  

 



Sarıcakaya yönüne 9,5 km sonra devam ettikten sonra Karadere 6 – Bozdağ 8 

tabelasından sola dönünüz. ( 8,3’üncü km de sağda TÜVTürk araç muayene 

istasyonunu geçeceksiniz) 

 

Karadere ve Bozdağ köylerini geçerek toplam 12,5 km asfalt yolda 

ilerlediğinizde Mantotherm etabı seyirci noktasına ulaşacaksınız.  

 

 

MANTOTHERM ETABI SEYİRCİ NOKTASINDAN, RALLİ 

MERKEZ, MANTOTHERM SERVİS ALANI ve ESPARK 

AVM’YE ULAŞIM 

Dedepark-Oscar etabı start noktasından dönüş gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 



DEDEPARK – OSCAR ETAP STOPU VE MANTOTHERM 

ETABI STARTINA ULAŞIM 

Çıkıştan sağa dönerek ışıklı 2. kavşağı geçtikten sonra önünüze gelen çataldan 

(yaklaşık 400 mt.) sağa devam ederek çevre yoluna bağlanınız. 

 

 Anadolu Üniversitesi tabelasının bulunduğu alt geçitten geçer geçmez karşınıza 

gelen sapaktan ayrılınız. 

 

Önünüze gelen ışıklardan sola (Yenipazar-İnhisar yönü) dönünüz. Bu anayolu 

takip ederek Yenipazar yönüne 11,70 km devam ediniz.  

 



Bu güzergâhta 2 farklı yol ayrımı geçeceksiniz. Bunlardan ilkinden ( 5,15 km) 

sağa, ikincisinden (ilkinden 3,70 km) ise sola devam ediniz. 

 

Bektaşpınar tabelasının bulunduğu sapağa geldiğinizde sağ Bektaşpınar yönüne 

dönülür.  

 

9,60 km sonra Hekimdağ köyüne ulaşacaksınız. 443. Sokaktan devam ederek 

sağa ve sola ayrılan kavşağa geleceksiniz. 

 



Kavşaktan sağa dönerek ilerlediğinizde (300 metre) Dedepark-Oscar etabının 

stop noktasına ulaşacaksınız. Sola döndüğünüzde ise Mantotherm etabı start 

noktasına (200 mt) ulaşacaksınız. 

 

 

DEDEPARK-OSCAR ETABI STOP NOKTASI VE 

MANTOTHERM ETABI START NOKTASINDAN RALLİ 

MERKEZ, MANTOTHERM SERVİS ALANI VE ESPARK 

AVM`YE DÖNÜŞ 

Geldiğiniz güzergâhtan geri dönerek çevre yolu kavşağına ulaştığınızda sağa, 

Bursa – İstanbul yönüne dönünüz. 

 

 



Yaklaşık 1.5 km sonra karşınıza gelen Anadolu Üniversitesi 2. çıkışından 

ayrılınız. 

 

İlk ışıkta tramvay yolu üzerinden geçerek U dönüşü yapınız. Yol üzerindeki 

ışıklı 2. kavşağı geçtiğinizde solunuzda ralli merkezi (Dedepark Hotel) 

kalacaktır. 

 

50 metre devam ettiğinizde ise solunuzda Mantotherm Servis Alanı’nı 

göreceksiniz.  

Buradan sapmadan 600 metre düz devam edip ışıklardan sola döndüğünüzde 

start ve finish seramonisinin yapılacağı Espark AVM sağınızda kalacaktır. 

 

 



BANAZ ETABI STOP NOKTASINA VE SEYİRCİ 

NOKTASINA ULAŞIM 

Çıkıştan sağa dönerek ışıklı 2. kavşağı geçtikten sonra önünüze gelen çataldan 

(yaklaşık 400 mt.) sağa devam ederek çevre yoluna bağlanınız.  

 

 Anadolu Üniversitesi tabelasının bulunduğu alt geçitten geçer geçmez karşınıza 

gelen sapaktan ayrılınız. 

 

Önünüze gelen ışıklardan sola (Yenipazar-İnhisar yönü) dönünüz. Bu anayolu 

takip ederek  Yenipazar yönüne 11,70 km devam ediniz.  

 



Bu güzergâhta 2 farklı yol ayrımı geçeceksiniz. Bunlardan ilkinden ( 5,15 km) 

sağa, ikincisinden (ilkinden 3,70 km) ise sola devam ediniz. 

 

Sulukaraağaç köyünü geçtikte yaklaşık 2.7 km sonra Banaz etabının Stop 

noktasına ulaşacaksınız. 

Stop noktasının solundan çıkan yoldan devam ederek, Tekeciler köyünü 

geçtikten yaklaşık 3 km sonra etap içindeki seyirci noktasına ulaşabilirsiniz. 

 

BANAZ ETABI STOP NOKTASINDAN RALLİ MERKEZ 

DEDEPARK HOTEL, MANTOTHERM SERVİS ALANI VE 

ESPARK AVM`YE ULAŞIM 

Dedepark-Oscar etabı stop noktası ve Mantotherm etabı start noktasından dönüş 

gibidir. 

 


