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1. GENEL 
Gönüllüler ve Üst Düzey görevlilerin medeni ve yasal gereklilikleri yerine getirmeleri TOSFED‘in 
sorumluluğundadır. 
 
2. ETİK KURALLAR 
TOSFED tarafından ataması yapılan tüm yetkililerin FIA Etik Kurallarının hükümlerine saygı 
göstermelidir. (http://www.fia.com/aboutfia/governance/ethics-committee) 
 
3. HAKLAR 
Üst Düzey Görevlilerin hakları genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 
TOSFED tarafından ilgili organizasyon atamasının yapılmalı ve görevi üzerine genel bilgilendirme 
sağlanmalıdır. 
Görevi ve getirdiği beklenti ile ilgili bilgilendirilmelidir. 
Görevlerini nasıl yürütecekleri konusunda eğitim veya bilgilendirme sağlanmalıdır. 
Becerilerine, deneyimlerine ve niteliklerine uygun bir görev almalıdır. 
Görevlerini kolaylıkla yerine getirebilmeleri için gerekli imkanlar sağlanmalıdır.  
 
4. SORUMLULUKLAR 
Üst Düzey Görevlilerin sorumlulukları genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 
Atandıkları rolün sorumluluklarını anlamak ve kabul etmek. 
Atandıkları yarışta ilgili görevi yürütebilmek için gerekli zamanı ayırmak. 
FIA/TOSFED kuralları ve düzenlemelerinden haberdar olarak bu kurallar çerçevesinde çalışmak. 
Dürüst ve güvenilir olmak. 
Brifinglere ve antrenman seanslarına katılmak. 
Bir takım oyuncusu olmak ve diğer Üst Düzey Görevlilerin görüşleri konusunda düşünceli olmak; 
Verilen kararların sorumluluğunu alarak ilgili kararı açıklayabiliyor olmak ve yapıcı eleştiriyi kabul 
etme. 
 
5. TANIM/GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 
5.1 Spor Komiseri 
Tanım/Görev 
Komiserler, bir yarış esnasında düzenlemeleri uygulamakla yükümlüdür. Komiserler, Yarışma 
üzerinde en yüksek yetkiye sahiptir. Ayrıca Ulusal ve Mahalli olmak üzere Ek Düzenlemelerin ve Resmi 
Programların uygulanmasına ilişkin yetkiye sahiptir. Bir olay sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir 
konuyu, kurallarda belirtilen kararları uygulayarak ve verilen kararı temyiz hakkına tabi olarak 
çözebilirler. 
 
Sorumlulukları 
Komiserler, Etkinliğin organizasyonundan hiçbir şekilde sorumlu olmayacak ve bununla bağlantılı 
olarak herhangi bir yönetim görevine sahip olmayacaklardır. 
Bu nedenle, görevlerini yerine getirirken, TOSFED ve FIA yönetmeliklerine göre hareket ettikleri göz 
önünde bulundurularak bu iki kurum harici herhangi bir sorumluluk altına girmezler. 
Bunun bir istisnası olarak, yalnızca bir yarışma doğrudan TOSFED tarafından organize edildiği 
taktirde bu tür bir yarışmanın komiserleri organizasyonun görevleri ile kendi görevlerini 
birleştirmeye gidebilirler. 
Komiserler yarışmanın ardından mümkün olan en kısa sürede bir son toplantı raporunu imzalayarak 
TOSFED ’e teslim etmelidirler. Komiserler Kurulu Son Toplantı Tutanağı, her yarışın sonuçlarını, 
yapılan tüm itirazların ayrıntılarını verdikleri her kararı ayrıntılarıyla birlikte içermelidir. 
Birkaç yarıştan oluşan bir organizasyonda, her yarış için farklı görevliler olabilir. 

http://www.fia.com/aboutfia/governance/ethics-committee
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Hakları 
Komiserler, Kuralların uygulanmasına bağlı olarak, atandıkları Yarışma çerçevesinde Kuralların, 
gerekirse FIA düzenlemelerinin, TOSFED Ulusal Kuralların ve Ek Yönetmeliklerin ve Resmi 
Programların uygulanmasında en yüksek yetkiye sahip olacaklardır.  
(FIA CSI Madde 11.9.3.t ve 14.1 hükümleri) 
Bir organizasyon sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir konuyu, kurallarda belirtilen temyiz 
hakkına tabi olarak çözebilirler. 
Ayrıca, atandıkları organizasyonda iddia edilen ihlalin incelenmesini takiben, bu organizasyon 
çerçevesi dışında meydana gelen yönetmeliklerin ihlal edilmesi iddialarını da değerlendirebilirler. 
 
Görevleri Çerçevesinde Özellikle;  
⋅ Kuralların ihlali durumunda hangi cezanın uygulanacağına karar verir. 
⋅ Ek Kurallarda değişiklik yapabilir. 
⋅ Komiserler Özel Görevli Gözetmenlerin (Judge of Fact) verdiği bilgiler doğrultusunda karar 

almak zorunda değildir. Bu nedenle bir Özel Görevli Gözetmenin verdiği bilgiye dayanarak karar 
almak Komiserlerin inisiyatifindedir. 

⋅ Ek Kurallar, TOSFED Kurallar Kitabı ve FIA CSI ’da tanımlanmış cezaları uygulayabilir. 
⋅ Sınıflandırmalarda değişiklik yapabilir. 
⋅ Komiserler tehlikeli yaratabileceğini düşündükleri veya Şampiyona Direktörü/Yarışma Direktörü 

tarafından kendilerine tehlikeli olduğu bildirilen herhangi bir Sürücü veya Otomobilin 
yarışmasına izin vermeyebilir. 

⋅ Herhangi bir kişiyi organizasyondan veya yarışma süresi boyunca, Şampiyona 
Direktörü/Yarışma Direktörü veya Organizasyon Komitesi tarafından kendilerine katılmaya 
uygun olmadığı bildirilen veya katılmaya uygun olmadığını düşündükleri herhangi bir yarışmacı 
veya sürücüyü uygunsuz davranış veya izinsiz antrenmandan suçlu olmak nedeni ile ceza 
uygulayabilir.  

⋅ Komiserler, organizasyonda görev alan bir yetkilinin talimatına uymayı reddeden herhangi bir 
Yarışmacının veya Sürücünün belirli alanlardan çıkarılması kararını verebilir. 

⋅ Fors Majör durumunda veya ciddi güvenlik nedenleriyle bir yarışmayı erteleyebilir. 
⋅ Güvenlik açığı yaratabilecek durumlarda Şampiyona Direktörü/Yarışma Direktörü veya 

Organizatör tarafından talep edilmesi halinde Resmi Programda değişiklik yapabilir. 
⋅ Özellikle üç komiserin varlığı vazgeçilmez olduğunda, bir veya birkaç komiserin olmaması 

durumunda bir veya gerekirse birkaç yedek komiser atayabilir. 
⋅ Bir yarışmanın tamamını veya bir kısmını geçici veya kalıcı olarak durdurma kararı alabilir. 
⋅ Kesin derecelendirmelerin ve kesin neticelerin ilanını sağlamalıdır. 
⋅ Teknik kontrol yapılması yönünde talimat verebilirler. 
⋅ TOSFED‘in talebi üzerine veya kendi inisiyatifiyle alkol testinin yapılmasını talep edebilir, test 

edilecek olan sürücülerin sayısını ve bu alkol testine tabi tutulacak sürücüleri geçerli kurallara 
uygun olarak seçebilir.  

⋅ Bir yarışmadan sonra herhangi bir nedenle bir karar alınması gereken durumlarda, Komiserler 
yetkilerini aynı Şampiyona, kupa, trophy, challenge veya seri için sonraki yarışmalardan birinin 
Komiserler Kurulu Üyelerine veya alternatif olarak bu amaç için bir araya getirilen ve ilk 
komiserler Kurulu üyelerinin seçiminden sorumlu otorite tarafından seçilecek bir Komiserlere 
Kuruluna devredebilir.  

⋅ Komiserler, bir karara varmalarına yardımcı olmak için herhangi bir video veya elektronik sistemi 
kullanabilir. 

⋅ Tüm sınıflandırmalar ve sonuçlar, üst düzey görevliler tarafından verilen tüm kararlar, yayın 
zamanı ile birlikte resmi duyuru panosunda veya (varsa) dijital duyuru panosunda 
yayınlanacaktır. Hem resmi hem de dijital duyuru panolarında yayınlanırsa, resmi duyuru 
panosunda yayınlanma zamanı öncelikli olacaktır. 
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5.2 Şampiyona Direktörü (Karting ve Pist Yarışları için) 
Tanım/Görev 
Şampiyona Direktörü, tüm seansları kontrol etme konusunda üstün yetkiye sahiptir. Yarışma 
Direktörü (ilgili talimatları yalnızca Şampiyona Direktörünün onayı ile verebilir) ve Komiserler Kurulu 
ile koordineli bir şekilde çalışır. 
 
Sorumlulukları (FIA CSI Art. 11.10) 
⋅ Bütün Şampiyona, kupa, trophy, challenge veya seri süresince her branş için Şampiyona 

Direktörü atanabilir. 
⋅ Yarışma Direktörü, Şampiyona Direktörü ile sürekli iletişim halinde çalışacaktır. 
⋅ Şampiyona Direktörü aşağıdaki konularda üstün yetkiye sahip olacaktır ve Yarışma Direktörü 

yalnızca Şampiyona Direktörünün onayı doğrultusunda bu konularda talimat verebilir. 
⋅ Antrenmanın ve yarışın kontrolü, programa uyulması ve gerekli gördüğü takdirde, komiserlere, 

kurallara veya spor yönetmeliklerine göre programın değiştirilmesi için herhangi bir teklifte 
bulunabilir. 

⋅ Herhangi bir aracın ilgili sezondaki TOSFED Genel Kurallarına veya Ek Kurallara uygun olarak pite 
geri çağırabilir. 

⋅ Devam etmesinin güvenli olmadığını düşündüğü takdirde ilgili sezondaki TOSFED Genel 
Kurallara uygun olarak antrenmanın durdurulması veya yarışın askıya alınması ve start 
prosedürünün yeniden gerçekleştirilmesini sağlayabilir. 

⋅ Start prosedüründen sorumludur. 
⋅ Güvenlik aracı uygulaması yapabilir. 

 
5.3 Yarışma Direktörü 
Tanım/Görev 
Yarışma Direktörü, organizasyonu ilgili kural ve düzenlemelere uygun olarak yürütmekten 
sorumludur ve varsa, Şampiyona Direktörü ile sürekli iletişim halinde olmalıdır. 
 
Sorumlulukları (FIA CSI Art. 11.11) 
Yarışma Direktörünün aynı zamanda birçok yardımcısı olabilir. 
Birkaç müsabakadan oluşan bir organizasyon olması durumunda, her müsabaka için farklı bir 
Yarışma Direktörü olabilir. 
Yarışma Direktörü, yarışmanın genel kurallara ve ek düzenlemelere uygun olarak yürütülmesinden 
sorumludur. 
Şampiyona Direktörü ile birlikte; 
⋅ Genel olarak, bir müsabakada kamu güvenliğinden sorumlu olan kolluk kuvvetlerinin 

yetkilileriyle birlikte düzeni sağlamak adına çalışmalıdır. 
⋅ Tüm yarışma görevlileri ve yetkililerin görev yerlerinde olmasını sağlamalıdır. 
⋅ Tüm görevlilere görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgilendirmeleri yapmalıdır. 
⋅ Yarışmacılar ve otomobillerin kontrollerini yaparak yarışabilir otomobil ve sürücülere karar 

vermelidir. 
⋅ Her otomobilin ve gerekirse her yarışmacının kayıt listesinde belirtilen araç numaralarını 

taşımasını sağlamalıdır. 
⋅ Her otomobilin kayıt yaptıran sürücü tarafından kullanılmasını sağlamalı, otomobilleri gerektiği 

gibi kategori ve sınıflarda sıralamalıdır. 
⋅ Otomobilleri doğru sıralama ile start alanına kadar getirmeli ve şartlar uygunsa Startı vermelidir. 
⋅ Resmi Programda değişiklik yapılmasını komiserler kurulundan talep edebilir. 
⋅ Bir yarışmacının uygunsuz davranışı veya kural ihlaline ilişkin herhangi bir durumu komiserlere 

iletmelidir. 
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⋅ Olası itirazları teslim almalı ve gerekli işlemi yapacak olan komiserlere iletmelidir. 
⋅ Neticelerin belirlenmesi için gerekli olabilecek diğer resmî belgeler ile birlikte teknik kontrol 

sorumlusunun, gözetmenlerin, pist veya etap sorumlularının raporlarını toplamalıdır. 
⋅ Görevli oldukları yarışma(lar) ile ilgili olarak komiserlerin son toplantı tutanağında yer alacak 

olan verileri hazırlamalı veya yarışma sekreterinden talep etmelidir. 
 
5.4 Teknik Kontrol Sorumlusu 
Tanım/Görev 
Yarışma öncesinde, yarışma esnasında ve sonrasında yarışma araçlarının ve sürücülerin kişisel 
koruyucu ekipmanlarının teknik kontrol ekibi tarafından kontrollerinin yapılmasının yönetimini 
sağlamalıdır. 
Ek olarak, herhangi bir kazaya karışan araçlar hakkında, yarışmaya devam etmelerinin uygunluğu ya 
da uygunsuzluğu üzerine değerlendirme yaparak ilgili araç ya da araçlar hakkında rapor 
hazırlamalıdır.  
Pit yolu, garaj ve/veya servis alanında gerçekleşen faaliyetlerini gözlemlemeli ve özellikle talep 
edildiği takdirde ilgili bölgelerde bulunarak gözlem yapmalıdır. 
Teknik ekipmanlar ile yönetmelikte yazılı teknik düzenlemelerin uyumluluğundan emin olmalıdır. 
Komiserler/Şampiyona Direktörü/Yarışma Direktörüne herhangi bir teknik ihlal veya usulsüzlük 
hakkında yazılı bir rapor sağlamalıdır. 
Daha fazla ayrıntı için FIA Uluslararası Spor Kuralları, Madde 11.14'e bakın. 
 
5.5 Jüri (Drift) 
Tanım/Görev 
Jüri(ler), tanımlanmış çizgi, açı, stil ve hız kriterlerini izleyerek her bir yarışma koşusunun 
performansını puanlamaktan sorumludur. Jüriler puanları belirlerken kendilerine sunulan tüm 
araçları kullanabilmelidir, ancak herhangi bir elektronik değerlendirme sisteminin sonuçları her 
zaman Jüri (ler)in kararlarına göre ikincil olmalıdır. Jüri (ler) sadece yarışmanın puanlama unsurunda 
yer almakta Şampiyona/Yarışma Direktörü ise yarışmanın güvenliğinden sorumludur.  
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6. TOSFED DELEGELERİ 
6.1 Sportif Delege 
Tanım/Görev 
Sportif Delege TOSFED tarafından atanır. 
 
Sorumlulukları 
Görevleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 
Görevlerini yerine getirebilmek için gerekli araçlara sahip olmalıdır.  
Yarışma yönetimi görev atamalarının yönetmeliklere uygun olarak yerine getirildiğinden emin 
olmalıdır. 
 
6.2 Güvenlik Delegesi 
Tanım/Görev 
Güvenlik Delegesi, yarışmanın güvenlik Görevlilerinin görevlerini yerine getirmelerine yardımcı 
olmak, kendi yetki alanları dahilinde TOSFED Şampiyonasını düzenleyen tüm güvenlik 
yönetmeliklerine uyulmasını sağlamak ve gerekli gördükleri yorumları yapmak üzere atanmış olup 
olayla ilgili gerekli raporları hazırlamakla yükümlüdür. Rallilerde, özel bir etabın başlamasını en fazla 
30 dakika geciktirme yetkisine sahiptir. 
Güvenlik Delegesinin rolü, yarışma öncesi ve yarışma sırasında yarışma güvenlik planını gözden 
geçirmek, doğrulamak ve güvenlik sorumlusunun çalışmalarını baştan sona denetlemektir. 
 
Sorumlulukları 
Olayla ilgili güvenlik planlama ve değerlendirme toplantılarına katılmalıdır. 
Seyirci, görevli ve medya alanlarının güvenliğini gözlemlemelidir. 
Kulüp ve TOSFED arasında güvenlikle ilgili herhangi bir idari öğeyi koordine etmelidir. 
Etkinlikte güvenlikle ile ilgili herhangi bir olayı değerlendirmeli ve raporlamalıdır. 
 
6.3 Medikal Delege 
Tanım/Görev 
Medikal Delege, bir yarışmanın tıbbi hizmetlerini denetler. Sahadaki sağlık hizmetinin kurallara 
uygun olmasını sağlar ve gelecekteki yarışmalar için sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için önerilerde 
bulunur. 
Medikal delegenin rolü, yarışma için yapılan hazırlıkları ve tıbbi hizmetlerin yeterliliğini gözden 
geçirmek, doğrulamak ve medikal sorumlunun çalışmalarını baştan sona denetlemektir. 
 
Sorumlulukları 
Bir yarışa tıbbi hazırlıkla ilgili tüm dokümanların uygunluğunu kontrol etmelidir. 
Gerekirse veya yönetmelik gereği, etkinlik için uygun olan tıbbi tesislerin ön incelemesini yapmalıdır. 
Etkinlik boyunca sahada bulunmak, Medikal Sorumlu ile çalışmak, ancak onun yerine asla 
geçmemelidir. 
Daha fazla ayrıntı için FIA Uluslararası Spor Kuralları, Ek H- Ek 8'e bakın. 
 
6.4 Teknik Delege 
Tanım/Görev 
Teknik Delege, teknik kontrol dahil tüm teknik konulardan sorumludur. 
TOSFED Teknik Delegesi, tüm teknik düzenlemelere uygunluğu doğrulamak için uygun ve doğru 
teknik ekipman kullanarak yarışma araçlarının ve yarışmacı kişisel koruyucu ekipmanlarının 
yeterliğini kontrol eder. Ayrıca, kazaya karışan tüm araçlar hakkında, bunların yarışmayı sürdürmeye 
uygunluklarının değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, raporlar ve tavsiyeler verir. TOSFED Teknik 
Delegesi, teknik kontrol ekibi üzerinde tam yetkiye sahiptir. 
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Sorumlulukları 
İnceleme dahil tüm teknik konulardan sorumlu olmalıdır. 
Yarışma için görevlendirilen teknik kontrol ekibi tarafından gerçekleştirilen tüm teknik kontrolleri 
denetlemeli ve koordine etmelidir. 
Yarışmanın tüm teknik gerekliliklerinin yerine getirildiğini rapor edebilmeli için teknik kontrol 
sorumlusu ile irtibat halinde olmalıdır. 
TOSFED teknik düzenlemelerinin ve/veya kontrol prosedürlerinin doğru uygulanması ve 
yorumlanması konusunda tavsiyelerde bulunmalıdır. 
Teknik veya güvenlik kontrollerinin bulguları hakkında Şampiyona Direktörü/Yarışma Direktörü 
ve/veya Komiserler Kurulu ile irtibat kurmalı ve rapor vermelidir. 
 
6.5 Medya Delegesi 
Tanım/Görev 
Medya Delegesi, tüm medya faaliyetlerinin genel sorumluluğunu üstlenir ve bir etkinlikte basın 
sorumlusu ile yakın iş birliği içinde çalışır. Ayrıca TOSFED‘in düzenlediği yarışların ve etkinliklerinin 
imajını korumaktan, izlemekten ve geliştirmekten sorumludur. 
Medya Delegesinin rolü, yarışma öncesinde, sırasında ve sonrasında tüm medya faaliyetlerini 
yönetmek ve izlemektir. 
 
Sorumlulukları 
Yarışma ile ilgili TOSFED basın bültenlerini koordine etmeli ve yazmalıdır. 
TOSFED yetkilileri ile medya röportajlarını yönetmeli ve izlemelidir. 
Medya merkezini ve çalışanlarını yönetmelidir. 
Ulusal ve yerel basın için yarışma sonrası basın bülteni hazırlamalıdır. 
Medya delege raporunu hazırlamalıdır. 
 
7. TOSFED GÖZLEMCİSİ 
Tanım/Görev 
TOSFED Gözlemcisi, her açıdan Türkiye Şampiyonaları ve Serilerinin her ayağını organizasyon 
kriterlerini göz önünde bulundurarak değerlendirmelidir. Aday yarışları değerlendirir ve 
organizasyonun uygunluğuna göre Türkiye Şampiyonalarına dahil olabilmeleri adına öneride 
bulunur. 
 
Sorumlulukları 
Profesyonel ve sorumlu olarak TOSFED ’i temsil eder. 
Organizasyon hakkındaki görüşlerini diğer organizasyon sahiplerinden gizli tutarak adil ve dengeli 
kararlar almalı ve TOSFED ’e rapor etmelidir. 
Organizasyonun yönetimi üzerine tam bilgiye sahip olabilmek adına ilgili organizasyon sahipleri ile 
iletişim kurmalıdır. 
TOSFED Gözlemci Raporunun tamamlanmasından önce, ilgili bütün organizasyon dokümanları ile 
karşılaştırmalı ve buna uygun olarak TOSFED ’e raporlamalıdır. 
Organizasyonlar üzerinde organizatörlere gelişimi sağlamak adına tavsiyelerde bulunmalıdır. 
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