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İl Gözetmen Kurulu Nasıl Oluşturulur?

Gözetmen Talimatı Madde 6

• 50 – 100 Gözetmenin olduğu illerde 3 kişiden, 100 den fazla 
gözetmenin olduğu illerde 5 kişiden

• A – B Lisanlı gözetmelerden arasından, tüm aktif gözetmenlerin 
gizli oylarıyla

• Gözetmen kurulu başkanı federasyon başkanı tarafından en çok 
oyu alan 5 kişi arasından atanır

• İl gözetmen kurulunun görev süresi Federasyon Başkanının 
görevden ayrılmasıyla sona erer



İl Gözetmen Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Gözetmen Talimatı Madde 10

• Gözetmenlerin sicillerini tutmak
• Gözetmenlerin yarış ve etkinliklere için görev listelerini oluşturmak 

ve federasyona bildirmek
• Federasyonun onayı ve bilgisi dahilinde tazeleme ve geliştirme 

seminerleri düzenlemek.
• Düzenlenen seminerlere 1 yılda 3 defa mazaretsiz katılmayanların 

listesini lisanslarını askıya alınmak üzere federasyona iletmek.



LİSANS SÜRE (Yıl)

D 1

C 2

B 3

A



LİSANS HARCIRAH (2021)

A 95 TL

B 90 TL

C 80 TL

D 75 TL



D Lisanslı Gözetmenler Nerelerde Görev Alırlar?

Gözetmen Talimatı Madde 16

Destek hizmetleri olarak kurtarma, yangın, müdahale, güvenlik, 
organizasyon görevlisi olarak görev alırlar. D gözetmenler zaman 
gözetmeni, bayrak gözetmeni, nokta kontrol gözetmeni olarak görev 
yapamazlar.



TOSFED Gözetmen Uygulaması

IOS Telefonlar için 
https://www.apple.com/tr/ios/app-store/

WEB Sayfası üzerinden ulaşmak için 
https://gozetmen.tosfed.org.tr/

Android telefonlara için 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co
m.companyname.tosfed

https://www.apple.com/tr/ios/app-store/
https://gozetmen.tosfed.org.tr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.companyname.tosfed


GENEL İŞLEYİŞ (Kayıt Olmak)
• TOSFED Gözetmen Uygulaması üzerinden 

etkinlik için kayıtları açılır ve duyurusu 
yapılır (uygulama bildirimi gelecek ve e-
posta alacaksınız)

• Etkinlik tarihinde uygunsanız, etkinliğe 
katılmak istiyorsanız kayıt 
oluyorsunuz.(Kayıt olduğunuza ait bir e-
posta alacaksınız)

• Etkinlik öncesinde görevli listesi ilan 
edilecektir. (Görevli Listesinin bulunduğu bir 
e-posta alacaksınız)



• Her yarışa bir başgözetmen atanıyor.

• Yarışlar tek günlük olabildiği gibi çok günlük veya konaklamalı olabiliyor.

• Çok günlük konaklamalı yarışlarda gün seçimi yapılamıyor.

• Geliş – Gidişlerde Yenisahra ve Cevizlibağ dan servisler kalkıyor.

• Gerek görülürse servislere birer servis sorumlusu atanıyor.

• Bazı yarışlara arkadaşların kendi araçlarıyla gelme seçeneği de olabiliyor

• Eğer kayıt yaptırdınız ve atamanız yapıldıysa ve yarışa gelemeyecekseniz muhakkak başgözetmeninize
bilgi veriniz. 

• Yarışa / Etkinliğe gitmeden önce gideceğiniz etkinlik ve yer konusunda bilgi edinmeye çalışın.

• Motorsporları yarışlarının açık havada gerçekleşen bir etkinlik olduğunu unutmayın. Yanınıza hava şartlarına göre 
giysiler bulundurun.

GENEL İŞLEYİŞ (Yarışa / Etkinliğe Katılım)



GENEL İŞLEYİŞ (Yarışa / Etkinliğe Katılım)

• Yarış sırasındaki yiyecek(kumanya) ihtiyacınız organizatör tarafından sağlanacaktır. Ancak her hangi bir aksaklığa karşı yanınızda 
yiyecek bir şeylerle, su bulundurmanız yararlı olacaktır.

• Toplu halde hareket etmeye özen gösterin. Sizin yüzünüzden başkalarının mağdur olabileceğini unutmayın.

• Her ne kadar gönüllü olsanız da işinizi profesyonelce yapın.

• Bir takımın parçası olduğunuz unutmayın.

•MOTORSPORLARI TEHLİKELİDİR !!!





SORULARINIZ


