TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

FAALİYET RAPORU
01 Aralık 2018 – 31 Ocak 2019

FAALİYET RAPORU
TOSFED 2018 Galası ve Ödül Töreni
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve eski
Başkanı Serkan Yazıcı’nın ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde
düzenlenen 2018 TOSFED Gala Gecesi iş, siyaset ve cemiyet hayatından birçok ismin
katılımıyla 22 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat
Başkanı Bünyamin Bozgeyik’in de katıldığı gecede, ralli, trial, offroad, drift, pist, karting,
rallikros, tırmanma ve klasik otomobil branşlarındaki ulusal şampiyonaların genel
klasman ve kategorilerinde dereceye giren ve Ali Sipahi Ralli Kupası kategorilerinde
dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi.
Saat 19:15te başlayan 400 kişilik kokteylin ardından saat 20:00de Emek Sahnesi’nde
başlayan ödül töreninde ayrıca, ülkemizi yurt dışında temsil edip podyuma çıkan
sporculara, TOSFED Yıldızını Arıyor 2018 projesinde mücadele eden yarışmacılara,
sponsor firmalara, il gözetmen kurallarına, il temsilcilerine, organizatör kulüplere ve
branşlarında en yüksek gözlemci puanı alan organizatör kulüplere plaketleri takdim
edildi.
Bu özel gecede 2018 Türkiye Ralli Şampiyonları Burak Çukurova-Vedat Bostancı ve
2018 Türkiye Ralli Takımlar Şampiyonu Ford Motorsport Türkiye’nin ödüllerini
veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ayrıca bu yıl ilk kez
düzenlenen FIA GT Uluslar Kupası’nı kazanarak ülkemize otomobil sporlarında tarihi bir
başarı kazandıran Salih Yoluç ve Ayhancan Güven‘e de plaketlerini takdim etti.
Bakan Kasapoğlu gecede yaptığı konuşmada “Bakanlık olarak otomobil sporlarının
gelişimini ve ilerleyişini önemsiyoruz. Sizler ülkemizi uluslararası arenada başarıyla
temsil ediyorsunuz. Bu başarıları daha da iyi noktalara taşıma hedefimiz var. Bu
vesileyle de ben Federasyon Başkanımız ve yöneticilerini gönülden kutluyorum. O
nedenle bu özel akşama tüm çalışma arkadaşlarımla beraber katıldık. Umarım bu da
sizler için ayrıca bir motivasyon olur. Bu gece ödül olan sporcularımızı, bu işe gönül
veren ve zaman harcayan herkesi ayrıca tebrik ediyorum. Gelecek yıl yeni sporcularla
ve yeni yıldızlarla otomobil sporları adına daha başarılı bir yılı birlikte geçireceğiz. Biz
de Bakanlık olarak sizleri fazlasıyla desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Gala gecemize katılım için şehir dışından gelen 12 TYA finalistinin, kulüp başkanlarının
ve şehir dışından gelen protokol misafirlerin konaklamalarının federasyonumuzca
karşılanması için karar alınmış ve Taksim’de bulunan Greenpark Hotel’de 40 adet çift
kişilik odada konaklama sağlanmıştır.

2019 Yılı Ocak ayında aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır:
FIA Başkanı Jean Todt, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve
Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmeler yapmak için
Ankara’yı ziyaret etmiş ve Federasyonumuz eski Başkanı Sn. Serkan Yazıcı ve Başkan
Eren Üçlertoprağı’nın da katılımıyla toplantı yapılmıştır.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yapılması planlanan mahalli kış rallisi için Federasyonumuz
sportif ekibi Sarıkamış’a gitmiş, burada parkur belirlenmesi çalışmaları yapılmış ve yerel
otoritelerle toplantılar yapılmıştır.
2019 Kurallar Kitabı ile 2019 Yarışma Takvimleri üzerinde çalışılmış ve bunların
taslakları Federasyon web sitesi üzerinde paylaşılmıştır.
2019 Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi için planlamalar başlatılmış,
Federasyonumuz sportif ekibi 2018 yılında kullanılmış olan etapların şu andaki
durumlarını kontrol etmek ve olası yeni etapları değerlendirmek üzere Marmaris’te
çalışmalara başlamıştır.

