


Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Seyirci Özel 
Etabı; Ankara Çevre yolu üzerinde yer alan 
Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında 
yer alan, eski İSMAR marketin otopark alanında 
gerçekleştirilecektir.

Bu noktaya ulaşmak için Çevre Yolu Sarıcakaya 
kavşağından Sarıcakaya yönünde giriniz. Yaklaşık 
3.80 km sonra Muttalip-Mihalgazi yönüne sola 
doğru dönüp, Muttalip köyününü içinde Mihalgazi 
tabelalarını takip ettiğinizde köy mezarlığının 
yanındaki etabın start noktasına ulaşacaksınız. Bu 
noktaya etap startından iki saat önce giderseniz 
etabın 2 ila 5 km.si arasındaki kombine virajları da 
izleyebilirsiniz.

Bu noktaya ulaşmak için çevre yolu Yanar Kahve 
kavşağından Yeşiltepe mahallesine doğru giriniz. 
Tabelalarda Yenipazar-Kozyazı istikametini takip 
edin. Kozkayı köyünü 1 km. geçtikten sonra sağa 
Bektaşpınarı köyü istikametine döndüğünüzde 10 
km. kadar sonra Hekimdağ köyüne ulaşacaksınız. 
Sağda Şerif Yardımcı etabı finiş noktası, soldan 
Mihalgazi yönünde 500 m. ilerleyince Taner 
Türkkan etabı  start noktasına ulaşabilirsiniz.

Bu noktaya ulaşmak için Çevre Yolu üzerinde 
yer alan Yanar Kahve kavşağından, Yeşiltepe 
mahallesine doğru gidiniz. Tabelalarda sola 
İnhisar-Behçetiye istikametini takip edin. Kavacık 
köyünü geçtikten sonra Behçetiye köyü çıkışında 
etabın finiş noktasına ulaşacaksınız. Bu noktada 
otomobilleri finişte izleyebilir, ya da etabın içine 
yürüyerek size gösterilecek güvenli noktalardan 
etabın hızlı kısımlarını izleyebilirsiniz.
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SEYİRCİ ÖZEL ETABI KAVACIK  SEYİRCİ NOKTASI 

ŞERİF YARDIMCI ETABI START

HEKİMDAĞ SEYİRCİ NOKTASI 

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

• Etaplara aracınızla girmek 

istiyorsanız, lütfen ilk aracın start 

saatinden 2 saat önce etaba gelmiş 

olun ve görevlilerin talimatlarına 

uygun noktalara park edin...

• Hem sizin, hem de pilotların 

güvenliği için süpürücü araç 

geçinceye kadar yerinizi lütfen terk 

etmeyin...

• Etapların stop noktalarında, araç 

trafiğini, pilotların geçişlerini ve 

yarışın seyrini etkilememek için 

araçlarınızı mümkün olduğunca 

geniş alanlara park edin...

7 yıldır bu organizasyonun 
gerçekleşmesinde ve popülaritesinin 
korunmasında her zaman yanımızda 

olan Eskişehirli ralliseverlere, verdikleri 
destekten dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Çevre yolundan Sarıcakaya istikametine dönün. 
Muttalip kavşağını Sarıcakaya istikametinde 6 km. 
kadar geçtikten sonra solda, TÜVTÜRK karşısından 
Karadere köyü yönüne döndüğünüzde yaklaşık 5,5 
km sonra Karadere köyüne ulaşacaksınız. Asfaltı 
sola doğru 3 km. daha takip ettiğinizde Bozdağ 
köyüne varacaksınız. Köyün içinden Mihalgazi 
yönünde devam ettiğinizde Taner Türkkan 
etabının 2.km’sine ulaşacaksınız. Bu noktadan 
sağa ya da sola doğru yürüdüğünüzde kombine 
virajları izleyebilirsiniz.

BOZDAĞ SEYİRCİ NOKTASI 

CANLI ÖZEL ETAP SONUÇLARI

www.rallisonuc.com
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