
HOŞGELDİNİZ



19 Ağustos 2020 Terfi e-Semineri Öcal Zilanlı
20 Ağustos 2020 Terfi Telafi e-Semineri Öcal Zilanlı
25 Ağustos 2020 Yeni Gözetmen e-Semineri 1 Öcal Zilanlı
27 Ağustos 2020 Yeni Gözetmen e-Semineri 2 Öcal Zilanlı
31 Ağustos 2020 Yeni Gözetmen e-Semineri 3 Öcal Zilanlı
23 Ekim 2020 Yeni Gözetmen e-Semineri 4 Öcal Zilanlı
24 Ekim 2020 Yeni Gözetmen e-Semineri 5 Öcal Zilanlı
8 Kasım 2020 Formula 1 e-Eğitimi 1 Serhan Acar
9 Kasım 2020 Formula 1 e-Eğitimi 2 Serhan Acar

2020 Yılında TOSFED Tarafından Gerçekleştirilen Eğitim ve Toplantılar



27 Ocak 2020 Ralli ve Tırmanma Eğitimi Burak Özer Duman - Ufuk Dayanç
13 Şubat 2020 Pist ve Karting Eğitimi Tamer Türkyılmaz
12 Nisan 2020 Bilgi Yarışması
1 Mayıs 2020 Genel e-Toplantı 1
9 Mayıs 2020 Genel e-Toplantı 2 Eren Üçlertoprağı
18 Mayıs 2020 Rallide Güvenlik e-Eğitimi Uğur Müldür
25 Mayıs 2020 Rallide Güvenlik e-Eğitimi 2 Uğur Müldür
6 Haziran 2020 Ralli'de Servis Alanı ve Toplama Melike Aytaş
7 Eylül 2020 WRC 2020 Bilgilendirme e-Toplantısı
27 Eylül 2020 WRC 2020 Değerlendirme e-Toplantısı
27 Ekim 2020 CFTT - İsok Test Bilgilendirme e-Toplantısı
30 Ekim 2020 Genel Bilgilendirme e-Toplantısı
5 Kasım 2020 Formula 1 Bilgilendirme e-Toplantısı
8 Kasım 2020 RedBull Etkinlik Bilgilendirme e-Toplantısı
21 Kasım 2020 Formula 1 Değerlendirme e-Toplantısı
13 Aralık 2020 Ralli e-Eğitimi Uğur Müldür
26 Aralık 2020 Başgözetmen ve Sektör Sorumlusu Bilgilendirme e-Toplantısı Orkun Yüksel - Ahmet Ketenci

2020 Yılında İGK Tarafından Gerçekleştirilen Toplantılar



ÖZEL ETKİNLİK; 1; 17%

TEST SÜRÜŞÜ; 3; 50%

ULUSLARARASI YARIŞ; 2; 
33%

ETKİNLİK DAĞILIMI



KADIN; 114; 19%

ERKEK; 473; 81%

CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM



A Lisans; 34; 6%

B Lisans; 39; 7%

C Lisans; 79; 13%

D Lisans; 435; 74%

LİSANS SEVİYESİNE GÖRE DAĞILIM



A Lisans; 26; 19%

B Lisans; 23; 16%

C Lisans; 42; 30%

D Lisans; 49; 35%

ETKİNLİKLERE KATILAN GÖZETMEN LİSANS DAĞILIMI
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Lisans Seviyesine Göre Görev Alma Oranları



ORKUN YÜKSEL



•Baş Gözetmen bağlı olduğu ile ataması yapılan yarışta, 
kurul tarafından atanan gözetmenlerin sorumlusudur.

•Baş gözetmen kurul tarafından öncelikli olarak yarışa
kaydolan A Gözetmenler veya en kıdemlileri arasından
seçilir.

•Grubundaki gözetmenlerden sorumludur.

• Yarış esnasından direktöre veya gözetmenlerden
sorumlu direktör yardımcısına karşı sorumlulukları
vardır.

BAŞ GÖZETMEN KİMDİR?



•Kayıtlar kapanıp Gözetmen listesi duyurulduktan
gözetmenlerin iletişim ve ulaşım bilgilerini içeren bir liste
kurul tarafından baş gözetmene iletilir.

•Günümüz koşullarına göre teknolojiyi kullanarak kendisine
bir iletişim grubu kurabilir .Gözetmenlerin tam liste katılım
durumunu bilmesi gerekir.

•Olumsuz bir durum olursa hızlı bir şekilde reaksiyon alması
için gereklidir.

BAŞ GÖZETMEN’nin İLK YAPTIKLARI?



• Buluşma noktasına ,servis hareket noktasına ,herkesin zamanında

ulaşmasını sağlar.

• Organizasyon alanına gelince direktörün yada gözetmenlerle ilgilenen

yetkilinin iletişim bilgilerini alır,kendini tanıtır.

• Yarış yada organizasyon alanına varınca ilgili yetkililerden gerekli tüm

malzemelerin(Telsiz,yelek,düdük,bingo,föyler,yedek piller vs.) teslimini

alır.,

• Eksiksiz bir şekilde tüm gözetmenlere dağıtımını sağlar.Telsiz ve benzeri

malzemelerde problem olup olmadığını kontrol eder.

BAŞ GÖZETMEN’nin GÖREVLERİ?



BAŞ GÖZETMEN’nin GÖREVLERİ?

• Tüm eksik ve aksaklıklarda sorumlusu olduğu kişiyi hızlı bir şekilde

bilgilendirmelidir.

• Her organizasyon aynı platformda olmadığı için gözetmenleri doğa ve hava

koşullarına karşı bilgilendirir.

• Kumanya bilgisi önemlidir.Yarışmanın hangi esnasında dağıtılacağı ,içeriğini

öğrenir.

• Yarışma öncesinde dağıtılacaksa eksiksiz bir şekilde gözetmenlere teslim

edilmesini sağlar ,kontrol eder.Eksiklik durumunda sorumlu olduğu kişiyi

bilgilendirir.



BAŞ GÖZETMEN’nin GÖREVLERİ?

• Kumanya içeriğini dağıtımdan önce bilmesi faydalıdır.Gözetmenler

içerisinde alerjisi olan,tercih edemeyen kişiler olabilir.

• İçerik sürekli değiştiği için yarışma öncesi kurulan iletişim grubunda

,kumanya ile ilgili özel durumu olan gözetmenlerin her yarışa hazırlıklı

gelmesi tavsiye edilir. 

• Organizasyon sorunsuz bir şekilde başladıktan sonra Baş Gözetmenin asıl

analiz görevi başlar .Bu görev alanına göre değişiklik gösterebilir.

• Görev alan kişileri izler ve onları analiz eder .Tercihen not alabilir.Bu

durumda gözetmenlerin hangi alanda görev aldığını ismini bilmesi

faydalıdır.Görev alan gözetmenlerle ilgili bir sicil oluşturur.



BAŞ GÖZETMEN’nin GÖREVLERİ?

• Görev yerinde oluşabilecek bir problemde (alerji,hastalık vb.)gibi elzem ise

yer değişiminde bulunabilir.

• Gözetmenler karşılaştığı herhangi bir sıkıntıyı kendisine iletir.Bu geri

dönüşümler Baş gözetmen raporu oluştururken faydalı olacaktır.

• Her gözetmeni dinler soruları varsa cevap verir.

• Yarış konaklamalıysa tüm gözetmenlerin otele gittiğinde kurul yada 

organizasyonun tayin ettiği şekilde odalarına yerleşmesini sağlar.

• Sabah erkenden hareket planı varsa tüm gözetmenler uyarılır. Gerekli

telkinlerde bulunulur.



BAŞ GÖZETMEN’nin GÖREVLERİ?

• Servislere genel olarak geç kalmak sicil için olumsuz bir öğedir.

• Organizasyon tamamlandıktan sonra gerek serviste gerekse uygun bir

ortamda gözetmenlerin fikrini ve önerilerini alır .

• Yarış sonrası bir baş gözetmen raporu ve katılan gözetmenlerle ilgili sicil

raporu oluşturur.

• Yaşanılan aksaklıklar varsa belirtir.Yoksa program veya zaman dilimi

şeklinde rapor hazırlar ,kurula iletir.



BAŞ GÖZETMEN’nin GÖREVLERİ?

Baş Gözetmenlik de öncelikli esas görev alan

gözetmenin yaşadığı aksaklıklara hızlı bir şekilde

çözüm bulmak ve iletişim halinde bulunmak. Görev

yeri ilgili sorular sorup fikirlerini almak kişinin görevi

benimsemesinde esastır.



AHMET KETENCİ



Kelime anlamı parça,bölüm,kesim olan 

sektör;otomobil sporlarında özellikle off-road(yol 

dışı) tipi yarışmalarda (ralli,off-road,baja vb.) ana 

teması toprak(bazı bölümleri asfalt) olan 

kategorilerde etabın uzunluğuna göre metrik 

bölümlendirilerek nokta belirlenmesi anlamına 

gelmektedir.

SEKTÖR NEDİR?



• Sektör tabelasından telsiz ve operatör çekim durumlarını kontrol 
etmesi 

• Etabın hangi kilometresinde bulunduğu ve haliyle sektör numarasını 
bilmesi

• Kendini araçların kapı numaralarını görebileceği  ve güvenli bir 
noktada konumlandırması

• Kapı numarasını görüp elindeki BİNGO’ya not etmek

• Araçların motor sesini dinleyerek araçları takip etmek

• Sektör numaranızın sorumlu olduğu mesafede olan kaza 
durumlarında telsiz ile en yakın SOS e bilgi vermek

• Etap sonlanmadan önce süpürücü geçinceye kadar ki sürede 
yapılması gereken genel noktalar bunlardır.

SEKTÖR OLAN KİŞİNİN GÖREVLERİ



• Bireysel olarak sektörlerin her birinden sorumlu olan kişi 
diyebiliriz.

• Materyal sorumluluğu alabilen ona teslim edileni eksiksiz 
teslim eden sorumluluk alan kişilerdir.

• Sektörlerin telsiz dağıtımı, gerektiğinde kumanya ve 
malzeme dağıtımı yapabilecektir.

• Servis kalkış durumu etaba ulaşım gibi durumların dışında 
sektör kişilerin sektörlerine yerleşimi gibi işlerden sonra 
kendisi de sektör görevinde bulunur

• Etabın veya yarışın tamamlanmasıyla grubun toplanmasını 
ve servislerin eksiksiz olarak hareket etmesini kontrol eder.

SEKTÖR SORUMLULUĞU NEDİR?



• Organizasyonun büyüklüğüne göre etkinliğe birden çok servis 
aracı farklı kalkış noktalarından kaldırılabilmekte veya 
BAŞGÖZETMEN servisle gelmediğinden SERVİS 
SORUMLULARI atanmaktadır.

• Servis araçlarının sürücüleriyle buluşma noktaları ve 
saatlerini koordine etmek.

• Servisinde bulunan gözetmenlerle önceden iletişime geçerek 
servis kalkış noktası ve saati konusunda bilgilendirmek. 

• Geç kalan gözetmenleri arayarak uyarmak

• Gelemeyecek gözetmen varsa bu konudan BAŞGÖZETMEN i 
haberdar etmek

SERVİS SORUMLULUĞU NEDİR?


