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SPORCU VE ORGANİZATÖR KULÜP LİSANS TESCİL VE VİZE TALİMATI 

 
 

SPORCU VE ORGANİZATÖR KULÜP  
LİSANS TESCİL VE VİZE TALİMATI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 
Amaç 
Madde 1 - Bu talimatın amacı, otomobil sporları 
yapacak kişiler ile otomobil sporları yarışmalarına 
katılacaklarla ilgili olarak ve otomobil sporları kulüpleri 
ile diğer spor kulüplerinin otomobil sporları şubelerinin 
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna karşı 
yükümlülüklerine ilişkin çalışma, usul ve esasları 
belirlemektir.  

 
Kapsam 
Madde 2 - Bu talimat, Türkiye Otomobil Sporları 
Federasyonu, tescilli spor kulüpleri, özel otomobil 
sporları eğitimi veren merkez ve tesisleri, eğitim-
öğretim kurumları ile otomobil sporu yaptıran diğer 
kurum ve kuruluşlardaki lisans, tescil ve vize 
işlemlerine ilişkin usul ve esasları ile Gençlik Spor İl 
Müdürlükleri tarafından tescilleri yapılan ve yapılacak 
otomobil sporları kulüpleri ile şirketlerin ve diğer spor 
kulüplerinin otomobil sporları şubelerinin kayıt ve 
tescillerini kapsar. 

 
Dayanak 
Madde 3 - Bu talimat, 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. maddesinin a ve 
d fıkralarına dayanılarak 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) 
 
Federasyon Başkanı,  
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanını, 
 
Yönetim Kurulu,  
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim 
Kurulunu, 
 
İl Müdürlüğü,  
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 
 
İl Müdürü,  
Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 
 
Spor Kulübü,  
Federasyon tarafından tescil edilmiş spor kulübünü, 
 
 

 
 
 
ASN,  
Uluslar arası Otomobil Sporları federasyonuna bağlı 
ülkelerin Ulusal sportif otoritesi, 
 
Sezon,  
Otomobil Sporları takviminin başlangıç ve bitiş süreleri 
arasındaki süreyi, 
 
Lisans,  
Otomobil Sporları yarışmalarına katılacaklara veya 
organize edeceklere verilen onaylı belgeyi,  
 
Tescil,  
Otomobil Sporları yarışmalarına katılacakların yaptıracağı 
kayıt işlemini, 
 
Vize,  
Spor yarışmalarına katılabilmek için federasyon 
tarafından verilen lisansın her sezon onaylanması 
işlemini, 
 
Sürücü,  
Herhangi bir yarışmada otomobil ve/veya yarış aracı 
kullanan ve/veya otomobilin ve/veya yarış aracının içinde 
kullanana yardımcı olan gerçek kişi, 
 
Yarışmacı,  
herhangi bir yarışmaya kabul edilen, beraberinde 
otomobilini de kaydettiren gerçek veya tüzel kişilik, 
 
demektir. 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
Lisans, Tescil ve Vize 
Otomobil Sporlarında lisans uygulaması 
Madde 5 -  

1)  Organize edilen otomobil sporları yarışmalarına 
katılabilmek için, bu Talimat hükümlerine göre 
Federasyondan lisans alınması ve bu lisansların, her 
sezon Federasyona vize ettirilmesi veya yenilenmesi 
zorunludur. Federasyon dışında verilen lisanslar 
geçersizdir.  

2) Lisanssız olarak yarışmalara katılmak yasaktır. 
3)  Sürücü lisansları bireysel olarak alınmak zorundadır. 
4)  Yarışmacı lisansları; 

a)  Bireysel, 
b)  Federasyona tescilli marka adına 
c)  Federasyona tescilli takım adına, 

 
Federasyonca tescil edilmek isteyen marka ve takımlar, 
her sezon, 1 Ocak tarihinde Federasyonca ilan edilecek 
asgari sürelere göre lisans başvurusu yapmak 
zorundadırlar. 
  

5)  Her lisans işleminde, Federasyon tarafından lisans tescil 
bedeli tahsil edilir. Lisans bedelleri ve asgari başvuru 
süreleri, her yıl 1 Ocak tarihinde, Federasyonca ilan 
olunur. 
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Lisans Çeşitleri 
Madde 6 - Sürücü ve Yarışmacı lisansları Uluslar 
arası, 
Ulusal ve Mahalli olmak üzere üçe ayrılır. 

a) Uluslar arası lisans, 
Açıklaması, bu talimatın 10 uncu maddesinde yer alır. 

b) Ulusal Lisans, 
Ulusal Şampiyona yarışmalarında kullanılır. 

c) Mahalli Lisans, 
Tek günlük ve sezonluk olarak ikiye ayrılır. Sadece 
mahalli yarışmalarda kullanılır.  
Tek günlük lisanslar, Federasyonun onaylı olarak 
kulüplere verdiği ve üzerinde tek günlük lisans 
numaraları olan kartlar şeklinde düzenlenir ve kulüpler 
tarafından sporculara teslim edilir. 
Tek günlük lisanslar bir kereye mahsustur ve her branş 
için sadece bir kez alınabilir ve sadece aşağıda 
belirtilen yarışmalarda kullanılabilir. 
. 
Ulusal ve uluslar arası sürücü ve yarışmacı lisanları 
C,B ve A olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenir. 
C kategori lisans, ilk kez ulusal veya uluslar arası 
lisans alacak sporculara verilir. B kategori lisans, daha 
önce C lisansına sahip sporcu veya yarışmacılara 
düzenlenir. A kategori lisansa haiz sporcular ise her yıl 
1 Ocakta Federasyonca ilan edilir.  
Yarışma branşı değiştirilmediği hallerde, mahalli 
lisanlardan ulusal lisanlara ve ulusal lisanlardan 
uluslararası lisanslara aralarındaki lisans tescil bedel 
farkları ödenerek geçiş yapılabilir. 
 
Mahalli sürücü lisansı alınabilecek branşlar; ralli, pist, 
offroad, tırmanma, otokros, karting ve slalom  - gösteri 
- aktivitelerdir.  Ancak mahalli tek günlük lisanlar ralli ve 
pist branşlarında düzenlenmemektedir. 
 
Ulusal sürücü lisansı alınabilecek branşlar; ralli, pist, 
offroad, klasik oto ve kartingdir. Ancak klasik otomobil 
branşında sadece B kategori lisans düzenlenmektedir.  
 
Uluslar arası sürücü lisansı alınabilecek branşlar ise; 
ralli, pist, offroad, tırmanma, klasik oto ve kartingdir. 
 
Yarışmacı lisansları otomobil, karting, otodrag ve klasik 
oto şeklinde sınıflandırılarak düzenlenir. Ralli, pist, 
tırmanma, offroad ve otokros branşları için otomobil 
yarışmacı lisansı düzenlenir. Mahalli ve ulusal 
yarışmacı lisanslarında klasik, uluslar arası yarışmacı 
lisanslarında ise otodrag lisansı düzenlenmez. 
 
Marka lisansları, ralli, pist, offroad ve özel kupa; Takım 
lisanları ise ralli, pist, offroad, karting, otodrag ve özel 
organizasyonlar kategorilerinde düzenlenir. 

 
Lisans işlemleri 
Madde 7 - Otomobil sporlarında lisans çıkarmak için 
gerekli şartlar aşağıdaki gibidir.  

1)  Branşlara göre asgari yaşlar, 
a)  Ralli branşı on sekiz yaş, (sürücü ehliyeti sahibi olmak ) 
b)  Pist branşı için ilgili sezonda on yedi yaşından gün 

almış olmak ve alacak olanların Spor Kurulundan izin 
almış olmaları, 

c)  Kros tipi yarışlar için ilgili sezonda on yedi yaşından 
gün almış olmak ve alacak olanların Spor Kurulundan 
izin almış olmaları, 

d)  Tırmanma branşı için on sekiz yaş, (sürücü ehliyeti sahibi 
olmak ) 

e)  Off road branşı için on sekiz yaş, (sürücü ehliyeti sahibi 
olmak ) 

f) Klasik otomobil branşı için on sekiz yaş, (sürücü ehliyeti 
sahibi olmak), (ikinci sürücü için yaş ve ehliyeti 
sınırlaması yoktur.) 

g)  Drag branşı için on sekiz yaş, (sürücü ehliyeti sahibi 
olmak ) 

h)  Karting branşı için yedi yaş, 
 
2)  Sürücü ve bireysel yarışmacı lisansı çıkarmak isteyen 

sporcunun aşağıdaki belgelerle birlikte Federasyon 
Lisans, Tescil ve Vize Bölümüne başvurması gereklidir. 

a)  Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
b)  Sürücü ehliyet fotokopisi (gerekli branşlar için), 
c)  Sürücü lisansı için 1 adet fotoğraf, yarışmacı lisansı için 1 

adet fotoğraf (dijital veya baskılı şekilde), 
d) 18 yaşından küçükler için noterden tasdikli veli izin onayı, 
e) Sağlık raporu, 
f)  Lisans başvuru formunun doldurularak imzalanması veya 

internet üzerinden kayıt formunun doldurulup imza yerine 
onay kutucuğunun işaretlenmesi, 

g)  45 yaş ve üzerindeki sürücülerin, klasik otomobil branşı 
hariç, sağlık raporuna ilave olarak, EKG kontrolünde 
stres testi yapıldığına ve başvuranın yarışabilir olduğuna 
dair belge 

 
3) Yarışmacı lisansı çıkarmak isteyen marka ve takımların 

aşağıdaki belgelerle birlikte Federasyon Lisans, Tescil ve 
Vize Bölümüne başvurması gereklidir. 

a) Lisans başvuru formunun eksiksiz doldurulması, marka 
veya takım yetkilileri tarafından imzalanması, 

b)  Yarışmacı lisanslarında yer almasını istedikleri logo ve 
isimlerin dijital ortamda verilmesi, 

c)  Marka veya Takımların,  kendisini sezon boyunca temsil 
edecek kişi veya kişileri yazılı yetki belgesi ile bildirmesi 
gerekir. 

 
 Marka lisansları için TOSFED tarafından ilan edilen 

asgari süreler sonrasında başvurulması halinde lisans 
talepleri kabul edilir, ancak söz konusu markalar ilgili 
şampiyonaya puan alamazlar. 

 
Tüm yarışmalarda, görevliler tarafından istendiğinde 
ve/veya idari kontrollerde, lisansların ibrazı zorunludur. 

 
4) Başvuru formu www.tosfed.org.tr internet adresinde 

formlar bölümündeki ilgili linkten dijital olarak 
doldurulabilmektedir. Bu işlem için gerekli alanlar eksiksiz 
doldurulmalı ve kuralların kabul edildiğine dair imza 
yerine geçen onay kutucuğunun işaretlenmesi 
gerekmektedir. 

 Internet üzerinden kayıt sırasında dijital olarak vesikalık 
resimler sisteme yüklenebilmektedir.  
 

 Lisansların geçerlilik süre ve şekilleri 
Madde 8 -  

1) Her yılın 1 Ocak günü başlar ve 31 Aralık günü biter. 
 
2) Sürücü ve Yarışmacı lisansları verildiği sezon için 

geçerlidir. Lisansların, her yıl, federasyona vize 
ettirilmesi veya yenilenmesi gereklidir. 

3) Her bir sürücü lisansı ait olduğu branş yarışmalarında 
geçerlidir. (Yalnızca ralli lisansı ile tırmanma ve 
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otokros yarışmalarında geçerli olmaktadır. Tersi 
geçerli değildir). 

4) Federasyonca verilen uluslar arası lisanlar; uluslar 
arası, ulusal ve mahalli yarışmalarda, ulusal 
lisanslar ise ulusal ve mahalli yarışmalarda 
geçerlidir. 
 

Yabancı uyruklu sporcuların lisans tescil, vize ve 
yenileme işlemleri 
Madde 9 - Yabancı uyruklu sporcular;  

Vatandaşı oldukları ülkenin ASN’ si tarafından 
lisansları olmadığına veya ilgili sezon için 
lisanslarını iade ettiklerine dair belge getirdikleri 
takdirde,(CSI md. 47) 
TOSFED den lisans alabilirler. 

 
Uluslar arası lisans işlemleri 
Madde 10 - Federasyondan ulusal lisans alan, yurt 
dışında katılacakları yarışmaları beyan eden, ilgili 
lisans bedelini yatıran sürücü ve yarışmacılar uluslar 
arası kategorilerine uygun lisans alırlar. 

 
Gerçek dışı belge ve bildirimde bulunanlar 
Madde 11 – Sporcular  ile Marka ve Takımlar 
tarafından doldurulacak başvuru formlarının ve verilen 
evrakların ve bilgilerin doğru olmaması halinde, buna 
neden olan sporcu, veli veya tüzel kişilikler hakkında 
cezai işlem yapılır.  

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kulüplerin Tescili 
Kulüp isimleri 
Madde 12 -  

1) Kulüpler amaçlarına uygun olarak 5253 sayılı Dernekler 
yasası çerçevesinde diledikleri isimleri alabilirler.  

a)  Aynı kulüp ismi, birden fazla kulüp tarafından alınamaz 
ve kullanılamaz. 

b)  Kulüplerin otomobil sporlarına kulüp tescil işlemleri 
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılır. Tescil 
edildikleri veya isim değişikliği yaptıkları tarihten 
itibaren bir yıl geçmeden, o sezon içinde isim değişikliği 
yapamazlar.  

 
Kulüplerin Federasyona tescil işlemleri 
Madde 13 -  

1) Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine tescil işlemi yaptıran 
kulüpler, organizatör lisansı almak için aşağıdaki 
belgelerle Federasyona başvurmalıdırlar. 

a) Organizatör başvuru formu,(yetkili tarafından imzalı)  
b) Kulüp ana tüzüğünün tasdikli kopyası, 
c) Kulüp logosunun dijital ortamda verilmesi, 
d) Var ise kulübün kısaltılmış isminin bildirilmesi, 
 
2) Kulüp, kamu kurum ve özel kuruluşlara bağlı olarak 

kurulmuş ise, bağlı bulundukları veya tüzel kişiliği 
bulunan Genel Müdürlüklerinden alınmış izin belgesi 
gereklidir. 

 
Kulüplerin organizasyon yapma zorunluluğu 
Madde 14 - Federasyondan organizatör belgesi almış 
kulüpler, her yıl gerçekleştirilen eğitim seminerlerine 
katılmak zorundadır.  
Organizatör Kulüpler, yapacakları her yarışmanın 
organizasyon aidat bedelini Federasyona ödemelidirler. 
Organizasyon aidat bedelleri, her sezon başında, 
Federasyonca ilan olunur. 

Vize işlemleri  
Madde 15  -  
Sezon takvimi içinde organizasyon lisansı almamış veya 
organizasyon lisansı alıp yarış organizasyonu yapmamış 
kulüplere, bir sonraki sezonda organizasyon lisansı ve 
yarış organizasyon hakkı verilmeyebilir. 

 
Siyasi faaliyette bulunma yasağı 
Madde 16 - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 
tescili yapılmış, Federasyondan organizatör lisansı almış 
kulüpler; her türlü toplantılarında ve tesislerinde siyasi 
faaliyette bulunamazlar, siyasi partilerden yardım 
alamazlar, siyasi partilere yardımda bulunamazlar ve 
siyasi açıklama, demeç, bildiri yayınlayamazlar. 
 
Federasyon denetimi 
Madde 17 - Federasyon, kulüpleri 3289 sayılı Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Yasa ve Türkiye Otomobil Sporları 
Federasyonu Ana Statüsü ile ilgili mevzuat hükümlerine 
göre etkinlikler yapıp yapmadıklarını denetler. Aykırı 
durumların saptanması halinde, disiplin kuruluna sevk 
edilir. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 
 
Talimatta yer almayan konular 
Madde 18 - Bu Talimatta yer almayan konularda, 
Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir. 
 
Yürürlük 
Madde 19 - Bu Talimat 1.1.2007 tarihinde yürürlüğe 
girmiş, 1.1.2008 tarihinde değiştirilmiştir. 
 
Yürütme 
Madde 20 - Bu Talimat hükümlerini, Türkiye Otomobil 
Sporları Federasyonu Başkanı yürütür. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


