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GÖZETMEN TALİMATI 

 
 

OTOMOBİL SPORLARI                          
GÖZETMEN TALİMATI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
Madde 1 - Bu talimatın amacı; Otomobil sporu 
yarışmalarında görev yapacak Gözetmenlerle ilgili 
usul ve esasları belirlemektir. 

 
Kapsam  
Madde 2 - Bu talimat, Otomobil Sporları 
Federasyonu izni ile organize edilecek her türlü 
yarışma ve faaliyetlerde görev yapacak 
Gözetmenleri, İl Gözetmen Kurullarını, Eğitim 
Programlarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, 
Gözetmenlerin kademelendirilmesini, terfilerini ve 
cezalandırılmalarına dair usul ve esasları kapsar.  

 
Dayanak 
Madde 3 - Bu talimat, 5105 sayılı; 3289 sayılı 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı kanunlarda 
değişiklik yapılmasına dair kanun ile Özerk olan 
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun Ana 
Statüsünün 40 ıncı maddesine göre Türkiye 
Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunca 
hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
Madde 4 - Bu talimatta geçen; 

 
Genel Müdürlük,  
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 
 
Genel Müdür,  
Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 
 
Federasyon,  
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunu  
( TOSFED ) 
 
Yönetim Kurulu,  
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu  
Yönetim Kurulunu, 
 
Organizatör Kulüp,  
Federasyondan Resmi Organizatör Lisans belgesi 
alan kulübü, 
 
Gözlemci,  
Federasyon tarafından atanan, organizasyonun 
kurallara uygun olarak yapıldığını denetleyen ve 
rapor tutan kişi,  
 
Gözetmen,  
Federasyon tarafından atanan, yarışmalarda 
direktöre bağlı olarak çalışan, onaylanmış yarışma 
yönetmelikleri dahilinde görevlendirildikleri 
noktalarda yarışmacıların zaman, bayrak, kontrol 
işlemlerini yapan, hal ve durumlarını gözleyerek, 
yarışma direktörüne rapor eden kişilerdir.  

 

 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Esas Hükümler 
İl Gözetmen Kurulları 
 
İl Gözetmen Kurulunun Oluşturulması 
Madde 5 - Gözetmen sayısı 50 ve yukarıda olan 
illerde Gözetmen Kurullarının oluşturulması 
zorunludur. Kurul Başkanı dâhil üç veya beş kişiden 
oluşur 
İl gözetmen kurulları 50 -100 kişi arasında 3 üye, 100 
kişiyi aşan hallerde minimum 5 üye den oluşur 
 
İl Gözetmen Kurullarının Seçimi 
Madde 6 –  
İl Gözetmen Kurulunun diğer üyeleri A ve B lisanslı , 
aday olan gözetmenler arasından  gizli oyla seçilirler.  
İlk oylamada, Gözetmen sayısının yarısından bir fazla 
üye katılmadığı takdirde, seçim bir sonraki gün 
çoğunluk aranmaksızın yapılır. Seçimde en çok oyu 
alan üç/ beş kişi İl Gözetmen Kurulu üyesi olur. 
Seçimde İl temsilcisi veya Federasyondan atanan bir 
görevli Gözlemci olarak bulunur.  
İl Gözetmen Kurulu Başkanı, Federasyon Başkanı 
tarafından kurul üyeleri arasından seçilerek atanır.  
 
İl Gözetmen Kurulunun Çalışma Usulleri 
Madde 7 - İl Gözetmen Kurulu, TOSFED Spor 
Kurulu’na bağlı olarak İnsan kaynakları departmanı ile 
çalışır. İl Gözetmen Kurulu çoğunlukla toplanır, 
kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde 
Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. 
Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.  
TOSFED Otomobil Sporları Yarışma Genel Kuralları, 
ekleri, Ulusal Yarışma Talimatları, diğer ek 
yönetmelikler ile kural değişiklikleri gibi sportif ve 
teknik bilgiler, İl Gözetmen Kurulu aracılığı ile tüm 
Gözetmenlere ulaştırılır. 
 
İl Gözetmen Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 
Madde 8 -  İl Gözetmen Kurulu üyelerinde aranacak 
nitelikler; 

a) A ve B Kategori lisansına sahip olmak, ( yeni kurulan 
iller hariç ) 

b) Faal sporcu olmamak, 
c) Ceza yönetmeliği hükümlerine göre ceza almamış 

olmak, 
d) Yarışmacı ekiplerde görevli olmamak, 
 

İl Gözetmen Kurullarının Görev Süresi  
Madde 9 - İl Gözetmen Kurullarının görev süresi iki 
yıldır. Ancak Federasyon Spor Kurulu veya 
Federasyonun İnsan kaynakları departmanı 
gerektiğinde, İl Kurul Başkanı ve üyelerinde değişiklik 
yapılması konusunda Federasyon Başkanına teklifte 
bulunabilir. 
 
İl Gözetmen Kurulu  görev süresinin sona ermesi: 
İl Gözetmen Kurulunun görev süresi Federasyon 
Başkanının görevden ayrılması ile sona erer. Yeni 
kurul seçilinceye kadar eski kurul göreve devam eder. 
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Federasyon başkanının görevden alması halinde 
sona erer. 
 
İl Gözetmen Kurullarının Görev ve Yetkileri 
Madde 10 - İl Gözetmen Kurullarının görev ve 
yetkileri: 

a) İldeki ve bölgesindeki Gözetmenlerin kimlik 
bilgilerini, görevlendirmelerini, sicillerini düzenli 
tutmak, 

b) TOSFED in bilgisi ve onayı dâhilinde, bilgi tazeleme 
ve geliştirme seminerleri açmak,  

c) Federasyon (spor kurulu) tarafından yapılan 
atamalara uygun olarak mahalli, bölgesel yarışmalar 
ve özel organizasyonlara Gözetmen listesini 
oluşturmak ve federasyon insan kaynakları 
departmanına yollamak 

d) İl Gözetmen Kuruluna bağlı Gözetmenlerin 
evraklarını, bilgilerini, TOSFED İnsan kaynakları 
departmanına yollamak, 

e) İldeki Gözetmenleri bir arada tutmak, bilgilendirmek 
amacıyla en az ayda bir ortak toplantılar 
düzenlemek ve toplantılara bir yılda üç kere geçerli 
mazereti olmadan katılmayanların listesini, 
Gözetmen lisansı askıya alınmak üzere, TOSFED  
İnsan kaynakları departmanına bildirmek, 

f) TOSFED tarafından açıklanan kural, kaide, talimat 
ve yönetmeliklere uymayanlar için rapor 
düzenleyerek TOSFED İnsan kaynakları 
departmanına bildirmek,  

g) İldeki Gözetmenlerin hal ve durumları ile kurallara 
uymalarını sağlamak, gerektiğinde ikaz etmek, ilgili 
Gözetmene görev vermemek, 

h) Her ayın ilk haftasında sicil işlemlerini TOSFED  
İnsan kaynakları departmanına bildirmek. 

i) Sezon sonunda, geçmiş ve gelecek sezonla ilgili 
istatistik bilgileri de içeren rapor hazırlayarak, 
TOSFED İnsan kaynakları departmanına sunmak. 

j) Diğer İl gözetmen kurulları ile ortak görüş ve 
fikirlerin paylaşılması için belirli aralıklar ile TOSFED 
tarafından yapılan il gözetmen kurulu toplantılarına  
katılır ve görüş bildirirler 

 
İl Gözetmen Kurulu Üyelinin Sona Ermesi 
Madde 11 - İl Gözetmen Kurulu üyeleri aşağıdaki 
durumlarda görevinden ayrılmış olurlar. 

a) Üyenin istifası, 
b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması, 
c) Bir yılda üç kere geçerli mazereti olmadan 

toplantılara katılmamaları halinde, 
d) Üye niteliğini kaybetmiş olması halinde, 

Federasyonun onayı ile, 
 

İl Gözetmen Kurulunun Toplanma Şekli 
Madde 12 - İl Gözetmen Kurulları en az ayda bir 
defa toplanır. Bunun dışında TOSFED İnsan 
kaynakları departmanı tarafından toplantıya davet 
edilebilirler.  
 
İl Gözetmen Kurul Üyelerinin Görev Yasağı 
Madde 13 - İl Gözetmen Kurulu üyeleri faaliyetler 
hakkında basın açıklaması yapamazlar, demeç 
veremezler, yarış sonuçlarını açıklayamazlar. 
 
İl Gözetmen Kurullarının Denetlenmesi 
Madde 14 - TOSFED Spor Kurulu , İl Gözetmen 
Kurullarını denetleyebilir ve gerekli tedbirleri alır. İl 

Gözetmen Kurullarının kararlarına karşı yapılan 
itirazları inceler ve sonuca bağlar. Kurulun görevinin 
sona erdirilmesi için Federasyon Başkanına teklifte 
bulunabilir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gözetmenlerle İlgili Diğer Hususlar 
 
Gözetmen Olabilme Şartları 
Madde 15 - Gözetmen olabilmek için aşağıdaki şartlar 
aranır. 

a) En az lise mezunu olmak, 
b) 18 yaşından küçük olmamak, 
c) Düzenlenen kurslarda başarılı olmak, 
d) TOSFED tarafından bir defada altı ay veya daha fazla 

hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası 
almamış olmak, 

e) Yabancı uyruklu kişilerin, ikamet izni olması, 
f) Faal sporcu, takım yöneticisi veya yarış servis 

görevlisi olmamak. 
 

Gözetmenlerin Kademe ve Derecelendirilmesi 
Madde 16 - Gözetmenlerin kademe ve 
derecelendirilmeleri aşağıda belirtilmiştir. 

a) D kategorisi, 
b) C kategorisi, 
c) B kategorisi, 
d) A kategorisi, 
 

D Kategorisi Gözetmen 
Gözetmen olabilme şartlarını taşıyan adaylar, 
TOSFED tarafından açılacak kurslara katılırlar. Kurs 
sonunda yapılacak yazılı veya uygulamalı sınavlardan 
geçerli notu alanlara D Gözetmen olarak lisans verilir. 
Gözetmenler bu kategoride bir yıl görev yaparlar. D 
Gözetmenler bir yıl boyunca Destek Hizmetleri olarak; 
kurtarma, yangın, müdahale, güvenlik, organizasyon 
görevlisi olarak görev alırlar. D Gözetmenler zaman 
gözetmeni, bayrak gözetmeni, kontrol nokta gözetmeni 
olarak görev yapamazlar. 
 
C Kategorisi Gözetmen 
D Kategorisinde en az bir yıl süreyle görev yapan 
Gözetmen, Eğitim seminerlerinde başarılı olur ve 
seminer sonunda yapılan sınavlarda, ilan edilen yeterli 
notu alırsa, C kategorisi Gözetmen olmaya hak 
kazanır. C gözetmenler noktalarında zaman 
gözetmeni, bayrak gözetmeni, kontrol nokta gözetmeni 
olarak beraberlerinde B gözetmen olmadan görev 
yapamazlar 
 
B Kategorisi Gözetmen 
C Kategorisinde en az bir sene süreyle görev yapan 
Gözetmen, Eğitim seminerlerinde başarılı olur ve 
seminer sonunda yapılan sınavlarda, ilan edilen yeterli 
notu alırsa, B kategorisi Gözetmen olmaya hak 
kazanır. Yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar ise C 
kategorisinde görevlerine devam ederler. 
 
A Kategori Gözetmen 
B kategorisinde en az üç  yıl görev yapan Gözetmen, 
Eğitim seminerlerinde başarılı olur ve seminer 
sonunda yapılan sınavlarda, ilan edilen yeterlilik 
notunu alırsa, A kategorisi Gözetmen olmaya hak 
kazanırlar. A Gözetmenlerin her yıl  sınava girmeleri 
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ve ilan edilen yeterli notu almaları gerekir. Yeterli 
notu alamayanlara  ikinci bir sınav hakkı verilir.  
Uluslar arası yarışmalarda A lisanslı gözetmenlere 
öncelik verilir.  
Ancak tüm yarışmalarda lisans türü her ne olursa 
olsun tüm görevlerde destek hizmetleri dahil tüm 
gözetmenler görev alabilirler. 
A lisansına haiz gözetmeler, kariyerlerine daha 
sonraki aşamada Üst düzey yönetici olarak devam 
ederler. 
 
Gözetmen Lisansları 
Madde 17 - Gözetmen Lisansları her sene  
federasyonca yenilenir. Lisansların yenilenmesi için 
her sene açılan güncelleme, bilgi tazeleme kurs ve 
seminerlerine katılmış olmak gereklidir. Bu seminer 
ve kurslara ancak geçerli mazereti olanlar ( askerlik, 
sağlık vb. gibi ) katılmadıkları takdirde telafi kurs, 
seminer ve sınavlarına katılacaklardır. 
 
Gözetmen Lisanslarının Yenilenmemesi ve İptali 
Madde 18 - Gözetmenlerin lisansları aşağıdaki 
hallerde yenilenmez. 

a) Gözetmen olabilme şartlarından birini kaybetmesi, 
b) Federasyonun uluslar arası, ulusal ve/veya mahalli 

yarışmalarında görev verildiği halde geçerli mazereti 
olmadan, görev kabul etmemesi veya göreve 
gelmemesi halinde 

c) Bir yılda geçerli mazereti olmadan, İl Gözetmen 
Kurulu toplantılara katılmadığı rapor edilmesi 
halinde 

d) Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak, 
e) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek, 
f) Gerçeğe uygun olmayan rapor düzenlemek veya 

raporu gizlemek, taraflardan maddi ve manevi 
menfaat temin etmek, 

g) Yarışmalarda olayları bir tarafın lehine kasıtlı olarak 
örtbas etmek, 

h) Otomobil Sporları camiası ile yarışmalar hakkında 
gazete, dergi, internet, radyo, tv ve benzeri görsel 
ve yazılı basına izinsiz açıklama yapmak ve 
yayınlanmasını sağlamak, 

i) Ceza ve Disiplin Yönetmeliklerine göre bir defada 
altı aydan fazla ceza almak, 
hallerinde Gözetmenlerin lisansı yenilenmez veya 
iptal edilir. 

 
TOSFED Ceza veya Disiplin Kuruluna sevk edilen 
ve cezaları kesinleşen Gözetmenlerin cezalı 
oldukları sürede lisansları askıya alınır. Lisansları 
askıya alınan Gözetmenlere yarışmalarda görev 
verilmez. 
 
Yukarıdaki maddelerden birinin Gözetmen 
tarafından yapılması halinde lisansın iptali için 
gerekli işlemler yapılarak onaya sunulur.  

 
Gözetmen Lisanslarının Vizesi veya Yenilenmesi 
Madde 19 
 - Gözetmen lisansları her yıl vize yapılır veya 
yenilenir. Lisansları yenilenmiş veya vize edilmiş 
Gözetmenlere yarışmalarda görev verilir. 
 
Gözetmenlik Görevine Ara Verilmesi 
Madde 20 - Herhangi bir nedenle Gözetmenlik 
görevine ara vermek isteyen Gözetmenler, İl 

Gözetmen Kurullarına, görevlerine ara vermek 
istediklerini, nedenleriyle birlikte yazılı olarak bildirirler, 
uygun görüldüğü takdirde Gözetmen aynı kategoriden 
göreve başlayabilir. 
 
Gözetmenlerin Görevlendirilmesi 
Madde 21 - Federasyona bağlı olarak yapılan 
yarışmalarda, TOSFED Spor kurulu tarafından 
bildirilen sayılarda ve özelliklerde gözetmenler, İl 
gözetmen kurulu tarafından belirlenir ve TOSFED 
insan kaynakları departmanına bildirilir. 
 
Her gruba, A kategori Gözetmen olan, İl Gözetmen 
Kurulu tarafından bir Baş Gözetmen ataması yapılır. 
Her grubun Baş Gözetmeni, direk olarak  Yarışma 
Direktörüne bağlıdır. Yarışma Direktörü, o yarışmada 
görev alan Gözetmenlerin sorumlusu ve lideridir. 
Görev dağılımlarını direktör  yapar. 
 
A kategorisi Baş Gözetmen olmadığı hallerde, grup 
Baş Gözetmenliğine B kategorisi Baş Gözetmen 
ataması yapılır.  
 
Ulusal Şampiyona takvimi dışında olan mahalli ve özel 
organizasyonlarda Baş Gözetmen ve Gözetmenlere 
ödenecek ücretler yarışmayı düzenleyen Organizatör 
Kulüp tarafından ödenir. Bu ücretler Federasyonca 
resmi yarışmalar için verilen ücretlerin altında olamaz. 
Federasyon tarafından her yıl gözetmenlere ödenecek 
ücretler ilan edilir. 
 
Her türlü yarışmada Gözetmenlerin transferleri, 
konaklamaları ve yiyecekleri organizatör kulüp 
tarafından karşılanır. Organizatör baş gözetmenler 
aracılığı ile bu bilgileri yarışma öncesinden iletir ve 
gerekli talepleri değerlendirir. 
Gözetmen yelekleri organizatör tarafından verilir. 
Gözetmen föyleri, yarışma programı, start listesi ve 
gerekli telefon listeleri direktör tarafından temin edilir 
ve dağıtılır.  

     Telsizler ve gerekli malzemeler(bayrak, kronometre, 
ışıklı start malzemesi, neticeler panosu, kalem, banner 
masa, sandalye vs.) organizatör tarafından temin edilir 
ve   sağlam kullanılabilir şekilde imza karşılığı baş 
gözetmene teslim edilir ve yarışma sonrasında aynı 
şekilde teslim alınır. 

     Yarışma sonrasında organizatör tarafından yapılacak 
ödemeler de baş gözetmen tarafından gözetmenlere 
imza karşılığı iletilir. Baş Gözetmen tarafından yarışma 
sonrasında atanan gözetmenlerden yarışa katılan ve 
katılmayanların listesi TOSFED İnsan Kaynakları 
Departmanına yazılı olarak yollanır. 

 
Gözetmenlerin Yapması Gereken İşler 
Madde 22 –D, C, B ve A Gözetmenler, atamalarını 
takiben yarışma yönetmelikleri ve programlarına 
uymak zorundadırlar.  

a) Belirtilen zamanlarda yerlerinde hazır olmalı, yarışma 
yönetmeliği, Grup Baş Gözetmeni ve Yarışma 
Direktörünün talimat ve tavsiyelerine uymak 
zorundadırlar. 

b) Yarışma için verilen görev kıyafetlerini giymek 
zorundadırlar. 

c) Kronometrelerin senkronizasyonu, kontrol noktasının 
hazırlanması, kontrol tabelalarının kurallara uygun 
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yerleştirilmesi, Gözetmen malzemelerinin eksiksiz 
ve çalışır halde yedekleri ile bulundurulması 
görevleridir. 

d) Yarışma esnasında bulundukları noktada görevleri 
gereği zamanların tutulması, föylere işlenmesi, 
zaman karnelerine işlenmesi, kurallara aykırı 
hareket edenler için not alınarak en kısa zamanda 
rapor edilmesi, kuralların uygulatılması görevleridir. 

e) Yarışmalar esnasında verilen görev gereği, bayrak 
uygulaması yapması, ihlal edenleri bildirmesi, 
yarışmacıların kural dışı hareketlerinin tespiti ve 
rapor edilmesi görevleridir. 

f) Gözetmenler, kendilerine verilen malzemeyi, temiz, 
çalışır bir halde teslim etmek zorundadırlar. Teslim 
edilen malzemenin kaybı veya zarar görmesi 
halinde, malzeme o günkü bedel üzerinden ilgili 
Gözetmenden tahsil edilecektir. 

g) Gözetmenler, her görev sonrasında raporlarını grup 
Baş Gözetmenine direktöre ulaştırılmak üzere 
iletmek zorundadır. Bu raporların olay anından 
hemen sonra verilmesi gereklidir. 

h) Gözetmenler istendiğinde Yarışma Direktörü ve 
Yarışma Spor Komiserleri tarafından bilgilerine 
başvurulmak üzere çağrılabilirler.  

i) Gözetmenler görev yerlerini Yarışma Direktörü 
talimatı olmadan terk edemezler. 

j) Gözetmenlerin, yarışma bitiminde yarış 
merkezinden ayrılmaları için yarış kesin sonuçlarının 
ilan edilmiş olması gereklidir. 
 
Grup Baş Gözetmeni; aynı görev için atanmış, aynı 
mahalde görev yapan Gözetmenlerin sorumlusudur. 
İl Gözetmen Kurulu tarafından atanır. Grubundaki 
Gözetmenlerden sorumludur. Yarışma Direktörüne 
karşı sorumludur. Gözetmenlerinin raporlarını alır, 
kendi raporu ile beraber en kısa zamanda Yarışma 
Direktörüne iletir.   
Grup Baş Gözemeni, her yarışma sonrasında kendi 
grubundaki Gözetmenlerle ilgili sicil raporu hazırlar 
ve İl Gözetmen Kuruluna ve TOSFED İnsan 
Kaynakları departmanına verirler. 
 
Gözetmenlerin Yarışma Yönetimiyle İlgili 
Esasları 
Madde 23 - Gözetmenler, Federasyon tarafından 
yayınlanan yönetmelik, kural, tüzük ve talimatları ve 
görev aldıkları yarışmanın yönetmeliğini bilmekle 
yükümlüdürler.  
Gözetmenler, yarışmalar esnasında kendi 
güvenliklerini sağlamakla yükümlüdürler. Görev 
yaptıkları yerin güvenliği için Grup Baş 
Gözetmeninden ve Yarışma Direktöründen destek 
ve yardım alabilirler.  
 
Gözetmenlerin Değerlendirilmesi 
Madde 24 - Grup Baş Gözetmeni ve Gözetmenler 
yarışma boyunca Federasyon Gözlemcisi tarafından 
denetlenir.  
 
Gözetmenlerin Cezalandırılması 
Madde 25 - Gözetmenler bu yönetmelik 
hükümlerine uygun hareket etmedikleri, görev 
yerlerini terk ettikleri, diğer Gözetmenlerle uyum 
içinde çalışmadıkları, yarışmanın akışını bozacak 
şekilde davrandıkları, mazeretsiz görevi kabul 
etmedikleri, disiplinsiz davrandıkları tespit edildiği 

hallerde ve görevleri dışında yarışmacı, takım ve/veya 
marka temsilcileri ile ikili münakaşaya girdikleri 
zamanlarda, ceza yönetmeliklerine göre suç sayılan 
davranışlarda bulunduklarında Gözetmenler hakkında 
cezai işlem yapmak,ceza yönetmeliği çerçevesinde 
TOSFED Spor Kurulu tarafından, İdari yönden suç 
sayılan hususlarda ise TOSFED Disiplin kurulu 
tarafından değerlendirme yapılır 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
 
Hüküm Bulunmayan Haller 
Madde 26 - Bu yönetmelikte yer almayan konularda, 
Federasyon Yönetim Kurulu kararları esastır. 
 
Yürürlük 
Madde 27 - Bu yönetmelik, 1.1.2007 tarihinde 
yürürlüğe girer.10.1.2008 tarihinde değiştirilmiştir 
 
Yürütme 
Madde 28 - Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye 
Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı yürütür. 

 
 

 
 
 

 


