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PİST YARIŞLARI



Kırmızı ve Damalı Finiş bayrakları

en az 80 x 100 cm

Diğer tüm bayraklar 

en az 60 x 80 cm 

BAYRAK BOYUTLARI



TÜM GÖZETMEN NOKTALARINDAN 
GÖSTERİLEN BAYRAKLAR



Talimat bayrağıdır. 

Tehlike, yavaşlayın, önde gideni geçmek 
yasaktır. 

Sarı bayrağın sallandığı noktadan itibaren yeşil 
bayrak gösterilen noktaya kadar her an 
durabilecek şekilde yavaşlamaya hazır olmak 
ve pozisyonu korumak mecburiyeti vardır. 

Genel anlamda sallanan sarı bayrak, pist 
kenarında yada pistin bir kısmında bir tehlike 
var anlamına gelmektedir.  

SARI BAYRAK





Aynı kulede aynı anda sallanan çift sarı bayrak 
ise tehlike pistin üzerinde ve/veya pistin bir 
kısmı yada tamamı bloke olmuş anlamına 
gelmektedir. 

Yarışmacılar her an durabilecek kadar 
yavaşlamaya hazır olmalıdırlar. 

Geçme yasağı her zaman sarı bayrağın 
gösterildiği kulenin hizasından başlar, yeşil 
bayrağın gösterildiği kulenin hizasına kadar 
geçerlidir. 

ÇİFT SARI BAYRAK





Bu bayrak, sarı bayrağın gösterildiği son kuleden 
sonraki gözetmen kulesinde; pistin geri kalan 
kısmının temiz ve açık olduğunu göstermek 
için sallanır. 

Aynı zamanda bu bayrak, Yarışma Direktörü 
tarafından gerekli görülürse; warm-up turunun 
başlangıcı ya da bir antrenman seansının 
başlangıcını belirtmek için sallanabilir. 

SC İçeri girdiğinde tüm kuleler 1 tur sallar

YEŞİL BAYRAK





Bu bayrak normalde, başka bir araç tarafından 
geçilmekte olan aracın sürücüsüne gösterilir. 
Bu bayrağın, antrenmanlarda ve yarışmada 
farklı anlamları vardır. 

Her Zaman 

Eğer pist üstünde trafik varsa, pitten çıkan 
sürücüye gösterilir.

Antrenman ve Sıralama Turları Esnasında

Sizi geçmek üzere olan sizden daha hızlı 
otomobile, yol ver.

Yarışma Sırasında

Bu bayrak, normalde tur bindirilmek üzere olan 
sürücüye gösterilir ve bayrağın gösterildiği 
sürücü; mümkün olan en kısa zamanda ve en 
güvenli şekilde kendisini izleyen otomobilin 
geçmesine izin verilir. 

MAVİ BAYRAK





Bu bayrak, gösterildiği gözetmen kulesinin 
kontrol ettiği bölgede çok yavaş giden 
bir otomobil yada güvenlik aracının 
(çekici, kurtarma aracı, ambulans) 
varlığını belirtir ve sürücüleri uyarır.

BEYAZ BAYRAK





Bilgilendirme bayrağıdır. Bu bayrak , pistin 
bayraktan sonraki kısmında yağ veya su 
nedeniyle zeminin kaygan olduğunu 
sürücülere bildirmek için hareketsiz olarak 
gösterilir. 

Bu bayrak, yüzey daha önceki normal 
durumuna dönüşmedikçe; en az 4 tur 
boyunca (duruma bağlı olarak değişebilir) 
gösterilmelidir. Bununla birlikte, bu bayrağın 
gösterildiği kuleden sonraki gözetmen 
kulesinde, yeşil bayrak gösterilmesine gerek 
yoktur.

SARI – KIRMIZI ÇİZGİLİ BAYRAK





Talimat bayrağıdır.

Bu bayrak, herhangi bir antrenman seansının ya 

da yarışın durdurulmasına karar verildiğinde, 

start çizgisi ile birlikte aynı anda tüm gözetmen 

kulelerinde de sallanmalıdır. 

Yarışmacı bu bayrağı gördüğü noktadan itibaren 

yavaşlayarak durmak veya temkinli olarak pit 

alanına doğru gitmek durumundadır. 

Kırmızı bayrağın yarış sırasında gösterilmesi 

halinde, Yarışma Direktörü yarışmacıları start 

çizgilerine de (grid) yönlendirebilir.

Kırmızı bayrak, aynı zamanda Yarışma Direktörü 

ya da onun vekili tarafından pistin kapandığını 

göstermek için de sallanabilir. 

KIRMIZI BAYRAK





KULE YERLEŞİMİ





KULE KONTROL ALANI



YARIŞMA DİREKTÖRÜ VE / VEYA 
DİREKTÖR VEKİLİ TALİMATI İLE SADECE 
START ÇİZGİSİNDE GÖSTERİLECEK OLAN 
BAYRAKLAR 



SİYAH-BEYAZ DİAGONAL BAYRAK

Talimat bayrağıdır. 

Bu bayrak sadece bir kez gösterilir ve 

ilgili sürücünün, sportmenlik dışı bir 

davranışta bulunduğunu belirtir. 

Sportmenliğe aykırı hareketlerine 

devam etmesi halinde siyah bayrak 

gösterileceğinin uyarısıdır.  





Talimat bayrağıdır.

Yarışmacı numarası ile birlikte start 

çizgisinde gösterilen bu bayrak ilgili 

sürücünün yarışmadan ihraç edildiği 

anlamına gelir. 

Yarışmacı en geç dört tur içerisinde kendi 

pitine dönerek yarışı bırakmalıdır. 

Bu bayrağın gösterilmesi kararını Spor 

Komiserleri verir. İlgili takım, bu karardan 

hemen haberdar edilmelidir.

Herhangi bir nedenle ilgili sürücü bu 

talimata uymaz ve yarışa devam ederse, 

Spor Komitesi’nde ilgili yarışmacıya lisans 

iptaline kadar varan cezalar uygulanabilir. 

SİYAH BAYRAK





Talimat bayrağıdır. 

Bu bayrak gösterildiği sürücüyü, 

otomobilinin kendisi veya diğer 

sürücüler için tehlike yaratabilecek 

mekanik bir problemi olduğu 

konusunda uyarır. 

İlgili sürücü, bir sonraki tur pite 

girmelidir. Mekanik problemin 

giderildiği, teknik kontrol 

sorumlusu tarafından onaylanırsa; 

otomobil yeniden yarışa geri 

dönebilir. 

ORTASINDA TURUNCU DAİRE BULUNAN 
SİYAH BAYRAK





Bahsedilen son 3 bayrak (A,B ve C), üstünde ilgili sürücünün otomobilinin 

numarasının beyaz olarak yazıldığı siyah bir tabela ile birlikte gösterilir.

Bu üç bayrak, hareketsiz olarak gösterilmelidir. 

Normalde, bahsedilen son 2 bayrağı (B ve C)  gösterme kararı Yarışma 

Direktörüne aittir. Bununla birlikte eğer ek yönetmelik veya şampiyona 

yönetmeliğinde belirtilmişse, bu karar Yarışma Komiserleri tarafından da 

alınabilir. İlgili takım, bu karardan hemen haberdar edilmelidir. Eğer Yarışma 

Direktörü gerekli görürse, bu bayraklar start çizgisi dışındaki yerlerde de 

gösterilebilir.

CA B

Otomobil Numarasıyla Gösterilen Bayraklar



Talimat ve bilgi bayrağıdır.

Bu bayrak, bir antrenman seansı

yada yarışın bitimini belirtmek için

sadece start çizgisinde yer alan

Kule-1’de sallanır.

SİYAH – BEYAZ DAMALI BAYRAK





Talimat bayrağıdır.

Bu bayrak, herhangi bir antrenman seansının

ya da yarışın durdurulmasına karar

verildiğinde, start çizgisi ile birlikte aynı

anda tüm gözetmen kulelerinde de

sallanmalıdır.

Yarışmacı bu bayrağı gördüğü noktadan

itibaren yavaşlayarak durmak veya temkinli

olarak pit alanına doğru gitmek

durumundadır.

Kırmızı bayrağın yarış sırasında gösterilmesi

halinde, Yarışma Direktörü yarışmacıları

start çizgilerine de (grid) yönlendirebilir.

Kırmızı bayrak, aynı zamanda Yarışma

Direktörü ya da onun vekili tarafından

pistin kapandığını göstermek için de

sallanabilir.

KIRMIZI BAYRAK



Sabit Bayraklar Sallanan Bayraklar

KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE BAYRAKLAR



Bilgi Bayrakları Talimat Bayrakları

Bilgi
+ 

Talimat

ÖZELLİKLERİNE GÖRE BAYRAKLAR



Gözetmen Kararı Yarış Kontrol

Gözetmen
+

Yarış Kontrol

KARAR VERME ŞEKLİNE GÖRE BAYRAKLAR



Direktör talimatı ile pit alanından gösterilir.

Sürücü hemen, pit alanına  girerek pit 

yarışma yönetmeliğinde belirtilen yerde 

durmalıdır. 

Yarışmacı bu bayrağı görür görmez pite 

girmelidir.

Bu bayrak en fazla üç tur gösterilir.

Bu ceza yarışın son üç  turu içinde 

verildiyse, yarışmacı pite girmeyebilir. 

Bu durumda spor komiserleri söz 

konusu  yarışmacıya, uygun gördükleri 

zaman cezasını uygulayacaklardır. 

DUR – KALK TABELASI





DRIVE THROUGH

1 9

Direktör talimatı ile pit alanından gösterilir. 

Sürücü hemen, pit alanına  girerek pitten 

geçerek yarışa geri dönmelidir.  

Yarışmacı bu bayrağı görür görmez pite 

girmelidir. 

Bu bayrak en fazla üç tur gösterilir. Bu 

ceza yarışın son üç  turu içinde 

verildiyse, yarışmacı pite girmeyebilir. 

Bu durumda spor komiserleri söz 

konusu  yarışmacıya, uygun gördükleri 

zaman cezasını uygulayacaklardır. 

PİTTEN GEÇ TABELASI





Direktör talimatıyla, SC (Güvenlik Aracı) 

piste girdiğinde ve pistte olduğu sürece, 

tüm kulelerden sarı bayrakla birlikte 

gösterilir.

SC TABELASI

SC



SAFETY CAR (SC) – GÜVENLİK ARACI



Yarışma esnasında, sadece gözetmenlerin müdahalesi ile 
giderilemeyen bir tehlikenin varlığı halinde, Yarışma Direktörü 
Güvenlik Aracı’na piste girme emri verebilir. 

Telsizden Güvenlik Aracı emri geldiği anda, tüm kulelerde birden aynı 
anda sarı bayrak ve SC tabelaları gösterilecektir.

Güvenlik Aracı’nın önderliğinde atılan tüm turlar, yarışın tur sayısına 
dahildir.

Güvenlik Aracı, varsa sarı ışıkları yanıp-söner bir halde  pit çıkışından 
piste girer ve normal yarış temposundan daha yavaş bir tempoda tur 
atmaya başlar.

Güvenlik Aracı’nın asıl hedefi, yarış liderini arkasına alarak askıya 
alınmış bölümü kontrol altına almaktır. Bu nedenle Güvenlik Aracı, 
arkasına gelen ve lider olmayan pilotların kendisini geçmesine izin 
verir. 

SAFETY CAR (SC) – GÜVENLİK ARACI



Tehlike ortadan kalktıktan sonra Yarışma Direktörü, Güvenlik Aracı’na 
pistten çıkma emrini verir. 

Güvenlik Aracı pistten çıkacağı turun sonlarına doğru sarı ışıklarını 
söndürür ve hızlanarak pit yoluna girer. 

Güvenlik Aracı pite girdiği anda tüm kulelerde birden, aynı anda yeşil 
bayrak gösterilir. Ancak yarışmacılar, start çizgisini geçene kadar 
birbirlerini geçemezler. 

Yeşil bayraklar bir tur boyunca gösterildikten sonra, lider yaklaştıkça 
tüm kulelerde teker teker kaldırılır.

SAFETY CAR (SC) – GÜVENLİK ARACI



!!! DİKKAT !!!
• Giderken servislere bineceğimiz andan, İstanbulPark ‘ta ve dönerken sevisten inene kadar MASKE, MESAFE 

ve TEMİZLİK kurallarına uyunuz

• Önce kendi güvenliğinizi sağlayın

• Yarış kontrolün izni olmadan asla piste girmeyin

• Araçların pist üzerinde çok hızlı yol aldığını unutmayın

• Seanslar sırasında asla oturmayın ve bir yere yaslanmayın

• Sarı bayrak gözetmenleri hariç yüzünüz yarış yönüne dönük olsun

• Size verilen malzemeye zarar vermeyin

• Grupla beraber hareket edin. GEÇ kalmayın

• Görevli olduğunuzu gösteren tabart ve/veya yaka kartlarınızı her zaman üzerinizde bulundurun

• Yangına müdahale ediyorsanız rüzgarı arkanıza alın ve yangının odağına doğru yangın söndürücüyü kullanın

• Telsizleri mümkün olduğunca az meşgul edin. Ne söyleyeceğiniz kafanızda oluşturup bir seferde söyleyin



• Pist yarışlarında kule olarak araçların pist üzerindelki durumları 
konusundan yarış kontrol (race control) e telsizden kısa ve anlaşılır 
şekilde bilgi verilmesi için aşağıdaki gibi davranılmalıdır.

• Her telsiz konuşmasında olduğu gibi.

• - Öncelikle ne söyleyeceğinizi zihninizde oluşturun

• - Telsizin konuşma mandalına bastıktan 1 saniye sonra konuşmaya 
başlayın

• - Öncelikle konuşmak istediğiniz yerin kodunu sonra kendi kodunuzu 
söyleyin

PİST YARIŞLARINDA TELSİZ KULLANIMI



DEVAM ETTİ DURDU

HER İKİ TEKERLEĞİDE PİSTİ
BELİRLEYEN ÇİZGİLERİN
DIŞINA ÇIKMASI

ELVIS İBO

SPIN ATTI SPIN GO SPIN STOP

BARİYERE ÇARPTI ARMCO DEVAM ARMCO

OTOMOBİL TEMASI TEMAS TEMAS STOP

TEKNİK ARIZA ARIZA

SARI BAYRAK İHLALİ SARIKIZ

PİST YARIŞLARINDA TELSİZ KULLANIMI 



KULE YARIŞ KONTROL

-YARIŞ KONTROL , KULE 3 -YARIŞ KONTROL DİNLEMEDE

-YARIŞ KONTROL, YARIŞ KONTROL,KULE 3 -DEVAM ET KULE 3

-14 NUMARA ELVIS -14 NUMARA ELVIS ALINDI

-KULE 3, 14 NUMARA ELVIS -KULE 3 , 14 NUMARA ELVIS ALINDI

PİST YARIŞLARINDA TELSİZ KULLANIMI





TEŞEKKÜRLER



SORULARINIZ


