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I) SÜRÜCÜ/YEDEK SÜRÜCÜ OLMA KOŞULLARI 
 

a) Sürücü ve yedek sürücülerin lisans/sportif belge almaları gerekmektedir. 
Lisans/sportif belge iş ve işlemleri iki aşamadan oluşmaktadır. 

b) 2022 yılında gerçekleştirilecek Uluslararası ve Liseler Arası Efficiency 
Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında sürücü/yedek sürücü olmak için; tüm 
sürücülerin/yedek sürücülerin yaş sınırı olmaksızın Birinci Aşamada (18 yaş altı 
veya üstü) “Sporcu Lisansı” almaları gerekmektedir. 

c) 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği uyarınca, 2020 sezonundan 
itibaren Sporcu Lisans İşlemleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri 
tarafından yürütülmektedir. 

d) İkinci Aşamada gerekli olan TOSFED Sportif Yarışmacı/Sürücü Belgesine 
başvurular ise ‘TOSFED Online Sportif Belge Sistemi’ üzerinden yapılmaktadır. 
 

1. 2022 Yılında İlk Kez Sporcu Lisansı Alacaklar İçin Uygulanacak Prosedür 
 

a) Birinci Aşama: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl/İlçe Müdürlüklerinden “ilk defa” 
lisans çıkartacak sporcular; aşağıda listelenmiş belgeleri eksiksiz olarak 
tamamlayarak “şahsen” başvuruda bulunmalıdır. Sporcuların lisans 
başvurularında kulüp adına değil ‘ferdi’ olarak başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. 

 18 yaşından küçükler için veli/vasi izin belgesi (EK-1) (veli/vasi izin 
belgesi, e-Devlet üzerinden de düzenlenebilir.) 

 18 yaşından büyükler için sürücü belgesi fotokopisi (Ehliyet) 
 Kimlik belgesi fotokopisi 
 Durum bildirir tek hekim sağlık raporu (EK-2) (İlgili sağlık raporunun 

JPEG formatında dijital kopyası ikinci aşamada gerekli olacaktır.) 

 Adli sicil kaydı 
 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 

 
b) İkinci Aşama: TOSFED Sportif Yarışmacı/Sürücü Belgesi ‘TOSFED Online 

Sportif Belge Sistemi’ üzerinden yapılmaktadır.  
 Online Başvuru sistemine kayıt olunmalıdır. 

(http://lisans.tosfed.org.tr/Kayit.aspx)  
 Online Başvuru sistemi üzerinden yüklenmesi gereken evraklar; 

 Durum bildirir tek hekim sağlık raporu (JPEG formatında) 
 Sürücü belgesi (Ehliyet) (JPEG formatında) 
 Vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) (JPEG formatında) 

 
 

 



 Kayıt işlemini tamamlayan sporcular; sisteme giriş yaparak, Sürücü 
Mahalli Pist Sportif Yarışmacı/Sürücü Belgesi ödemelerini banka 
havalesi veya kredi kartı ile yapabilirler. İlk defa sportif belge alacak olan 
kişilerin 460,00 TL ödeme yapması gerekmektedir. (Fatura isteyen 
takımlarımızın +KDV’li olarak 542,80 TL ödeme yapmaları dekont ve 
fatura bilgilerini lisans@tosfed.org.tr’ye e-posta olarak göndermeleri 
gerekmektedir.) 

2. 2021 Yılı ve Öncesinde Lisanslı Olup, 2022 Yılı İçin Vize İşlemi Yapacaklar 
İçin Uygulanacak Prosedür 

 

a) Birinci Aşama: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl/İlçe Müdürlüklerinden “vize” işlemi 
yapacaklar; aşağıda listelenmiş belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak 
“şahsen” başvuruda bulunmalıdır. Sporcuların lisans başvurularında kulüp 
adına değil ‘ferdi’ olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

 Sağlık beyanı (EK-3) 
 2022 sezonu vize işlemlerine ilişkin ücretin ödendiğine dair banka 

dekontu (Ödeme Federasyon’un aşağıdaki hesabına yapılmalıdır.) 
 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
 Spor kulübü muvafakat belgesi (EK-4) (Eski lisans sistemi üzerinde daha 

önce lisanslı olan sporcuların lisansları kulüplerle bağdaştırıldığından, 
Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri bu belgeyi istemektedir.) 

 
b) İkinci Aşama: TOSFED Sportif Yarışmacı/Sürücü Belgesi ‘TOSFED Online 

Sportif Belge Sistemi’ üzerinden yapılmaktadır. 
 Online başvuru sistemine giriş yapılmalıdır. 

(http://lisans.tosfed.org.tr/Login.aspx) 

 Online başvuru sistemi üzerinden girilmesi gereken evraklar; 
 Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (JPEG formatında) 
 Sürücü Belgesi (Ehliyet) (JPEG formatında) 

 Sürücü mahalli pist sportif sürücü belgesi ödemeleri banka havalesi veya 
kredi kartı ile yapılır.  

 Vize işlemi yaptıracak olan sporcuların 88,00 TL ödeme yapmaları 
gerekmektedir. (Fatura isteyen takımlarımızın +KDV’li olarak 103,84 TL 
olarak ödeme yapmaları dekont ve fatura bilgilerini lisans@tosfed.org.tr’ 
ye mail olarak göndermeleri gerekmektedir.) 

BANKA HESAP BİLGİLERİ 
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 

Türk Ekonomi Bankası/Çankaya Ankara 

Hesap No: 65515822  

IBAN No: TR18 0003 2000 0000 0065 5158  



Ekler: 

 18 Yaşından Küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi (EK-1) 
 Durum Bildirir Sağlık Raporu (EK-2) 
 Sağlık Beyanı (EK-3) 
 Spor Kulübü Muvafakat Belgesi (EK-4) 

 

II) BAYRAKLAR 
 

1. Yarışma Direktörünün Talimatıyla Gösterilen Bayraklar/Tabelalar 
 

a) Kırmızı Bayrak: Yarışma direktörünün talimatıyla, tüm gözetmen kulelerinde 
aynı anda gösterilir. Yarışmanın ya da ilgili seansın durdurulduğu anlamındadır. 
Kırmızı bayrağın gösterilmesi durumunda TOSFED Ulusal Pist Kurallarına göre 
hareket edilir. 
 

 
b) Siyah – Beyaz Damalı Bayrak: Yarışmanın veya seansın sona erdiğini 

gösterir. Finiş çizgisinin Pitten de geçilmesi halinde bayrak görülmüş sayılır. 

 
c) Siyah Bayrak: Komiserler kurulunun kararı üzerine, direktör talimatı ile, 

yarışma numarası ile birlikte, start düzlüğündeki gözetmen kulesinden 
hareketsiz olarak (sallanmadan) gösterilir. İlgili yarışmacının, yarıştan ihraç 
edildiğini gösteren bu bayrağı gören sürücü, bu tabelayı gördükten sonra pit 
alanına girmek ve yarışmayı bırakmak zorundadır. En fazla üç tur içinde pite 
girmeyen sürücü spor komiserleri tarafından cezalandırılır ve TOSFED’e rapor 
edilir ve ilgili yarışmacıya sportif belge iptaline kadar varan cezalar uygulanabilir. 

 
d) Üzerinde 40 cm çapında Turuncu Daire Bulunan Siyah Bayrak: Direktör 

talimatı ile yarışma numarası ile birlikte start düzlüğündeki gözetmen kulesinden 
hareketsiz olarak (sallanmadan) gösterilir. Teknik arıza nedeni ile pit alanına 
çağırma anlamını taşır. Sürücü bu bayrağı gördükten en geç bir tur sonra pite 
girmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde, komiserler kurulu tarafından ihraca 
kadar varan cezalar verilebilir. Sürücü tamirattan sonra teknik kontrol 
sorumlusunun onayı ile yarışa devam edebilir. 



 
e) Siyah - Beyaz Diagonal Bayrak: Direktör talimatı ile yarışma numarası ile 

birlikte start düzlüğündeki gözetmen kulesinden hareketsiz olarak 
(sallanmadan) en fazla 3 tur boyunca gösterilir ve ilgili sürücünün uyarılması 
anlamını taşır. Sportmenliğe aykırı, tehlikeli veya kontrolsüz sürüş 
hareketlerinden dolayı gösterilen bu bayrak, komiserler kurulu tarafından ilgili 
sürücünün incelendiği anlamını da taşımaktadır. 

 
f) Pitten Geçme Tabelası: Direktör talimatı ile yarışma numarası ile birlikte start 

düzlüğündeki gözetmen kulesinden, en fazla 3 tur boyunca gösterilir. TOSFED 
Ulusal Pist Kurallarında belirtilen pitten geçme cezasının verildiğini gösterir. 

g) Dur/Kalk Tabelası ve Numara: Direktör talimatı ile yarışma numarası ile birlikte 
start düzlüğündeki gözetmen kulesinden, en fazla 3 tur boyunca gösterilir. 
TOSFED Ulusal Pist Kurallarında belirtilen Dur/Kalk (Stop&Go) cezasının 
verildiğini gösterir. 

2. Gözetmenler Tarafından Gösterilen Bayraklar 
 

a) Kırmızı Bayrak: Yarışma direktörünün talimatıyla, tüm gözetmen kulelerinde 
aynı anda gösterilir. Yarışmanın ya da ilgili seansın durdurulduğu anlamındadır. 
Kırmızı bayrağın gösterilmesi durumunda TOSFED Ulusal Pist Kuralları Madde 
23.8’e göre hareket edilir. 

 
 

b) Sarı Bayrak: Sürücülere tehlike olduğunu gösteren bu bayrak, aşağıdaki 
anlamları içerecek şekilde iki türlü kullanılır: 

 
 Tek sarı bayrak: Hızını düşür, geçiş yapma ve yön değiştirmeye hazır ol. 

Pistin kenarında veya kısmen pist üstünde bir tehlike var. 
 Çift sarı bayrak: Hızını ciddi oranda düşür, geçiş yapma ve yön 

değiştirmeye hazır ol. Pisti kısmen veya tamamen bloke eden bir tehlike 
var ya da pistin üstünde veya kenarında görev yapan gözetmenler var. 

 Sarı bayraklar, tehlikenin olduğu bölgeden hemen önceki gözetmen 
kulesinden sallanmalıdır. Ancak bazı durumlarda yarışma direktörü, 
tehlikenin olduğu bölgenin birkaç kule öncesinden itibaren sarı bayrak 



sallanmasını isteyebilir. Geçme yasağı sarı bayrağın gösterildiği kulenin 
hizasından başlar ve yeşil bayrağın gösterildiği kulenin hizasında biter. 

 Pit yolunda sürücülerin güvenliğini tehdit edecek bir durum yaşanmadığı 
sürece sarı bayrak gösterilmemelidir. 

c) Sarı-Kırmızı Çizgili Bayrak: Sabit olarak gösterilen bu bayrak, gösterildiği 
noktanın ilerisinde yağ, su, toz veya çakıl gibi etkenlerden dolayı zeminde 
kayganlık oluştuğunu ve yol tutuşun azaldığını gösterir. Normal şartlarda bu 
bayrak, pist yüzeyinin durumu daha önce normale dönmezse, en az dört tur 
boyunca sabit olarak gösterilir. Ancak bu bayrağın gösterildiği gözetmen 
kulesinden sonra gelen kulede, yeşil bayrak gösterilmesine gerek yoktur. 

 
d) Mavi Bayrak: Bu bayrak, geçilmek üzere olan sürücülere sallanarak gösterilir. 

Antrenman ve yarışta, farklı anlamları vardır: 

 
 Antrenmanda: Seni geçmek üzere olan daha hızlı sürücüye yol ver. 
 Yarışta: Normalde tur yemek üzere olan araçlara gösterilir. Bu bayrağı 

gören sürücü, yarışın güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde kendisine 
tur bindirecek olan sürücüye en kısa süre içerisinde yol vermelidir. 

e) Beyaz Bayrak: Sallanarak gösterilen bu bayrak, gösterildiği noktanın ilerisinde 
çok yavaş seyreden bir aracın varlığını bildirmek için kullanılır. 

 
 

f) Yeşil Bayrak: Pistin açık olduğunu gösteren bu bayrak, sarı bayrağın 
gösterilmesine neden olan tehlikeli bölgeden hemen sonra gelen gözetmen 
kulesinde, sallanmalıdır. Yarışma direktörünün istemesi durumunda, antrenman 
veya ısınma seanslarının başlangıcında da kullanılabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III) GENEL KURALLAR 
 

a) Tüm yarışmacılar gösterilen bayraklar ve tabelalara uymak zorundadır. 
Pistlerde, bayrak gösterilen gözetmen noktaları sabittir. 

b) Bayraklar, gösterildikleri kulenin hizasındaki hayali çizgiden itibaren geçerlidir.   
c) Yarışmacılar ile Brifing: Yarışma direktörünün gerekli gördüğü hallerde veya 

yarışma ek kurallarında yazması durumunda bir veya birden fazla brifing 
toplantı yapılabilir. Tüm sürücülerin/yedek sürücülerin isim listesini imzalamaları 
ve katılmaları mecburidir. Komiserler kurulu brifinge davet edilir. 

d) Sürücüler yarış sırasında TÜBİTAK tarafından verilen yaka kartı/bilekliği takmak 
zorundadır. 

IV) PİT ALANI VE TAMİRAT 
 

1. Pit Alanı Kuralları 
 

a) Pit yolu iki şeride bölünecektir. Pit duvarına daha yakın olanı “Hızlı Şerit” olarak, 
garajlara yakın olanı ise, “İç Şerit” olarak tanımlanır. Pit alanında araçlar 
üzerinde çalışma yapılamaz. 

b) Tüm seanslar (antrenman turu vs.) ve yarışlar sırasında pit alanında hız limiti 
olarak 20 km/s uygulanacaktır. 20 km/s üzerinde hız yapan sürücüler limiti aşan 
her km/s için 25,00 ₺ (Yirmi Beş Türk Lirası) ile cezalandırılırlar. 

c) Yarışma sırasında pit alanı hız limitini aşan sürücülere spor komiserleri EK-5. 
Ceza Tablosunda belirtilen cezalardan birini de uygulayabilirler. 

d) Antrenman ve yarış esnasında pit çıkışı gözetmeni herhangi bir araca piste çıkış 
müsaadesi vermezse sürücü buna kesinlikle uymak zorundadır.  

e) Tüm seanslar esnasında, pistin açık veya kapalı olma durumuna bağlı olarak, 
pit çıkışlarında yeşil ışık/ kırmızı ışık (veya aynı renkli bayraklarla) uygulama 
yapılır.  Sürücüler, sadece pit yolunun sonunda yeşil bayrak gösterilirken piste 
çıkabilirler. Sürücüler kendi sorumluluklarını alarak pit yolundan piste 
çıkabilirler. Ancak pit yolunun sonunda, start düzlüğünden gelen araçlarla ilgili 
uyarıda bulunmak adına mavi ışık/mavi bayrak gösterilecektir. 

2. Tamirat 
 

a) Araçlar üzerinde tamirat, onarım ya da ayarlama sadece yarışmaya ait “Kurallar 
Kitapçığı”nda belirtilen saatlerde ve alanlarda yapılabilir. 

b) Yarış sırasında bir motor stop ederse yarış durdurulur, araç yarıştan çıkarılır. 

 

 

 



c) Yarışma esnasında ve deneme sürüşlerinde pit alanında, pistte tamir bakım ve 
ikmal yapılmaz. 

d) Sürücüler ile pit arasında telsiz haberleşmesi yapılabilir. Yarışmacılar, hiçbir 
şekilde organizasyon ile aynı frekansları kullanamazlar. Frekans çakışması 
durumunda, ilgili yarışmacının telsiz frekansını değiştirmesi gerekecektir. 

V) CEZALAR 
 

a) Olay: yarışma direktörü tarafından komiserler kuruluna rapor edilen veya 
komiserler kurulu tarafından fark edilip yarışma direktörüne bildirilen, bir ya da 
birden çok sürücünün karıştığı ya da sadece bir sürücünün hareketlerini içeren 
ve aşağıdaki şekilde tanımlanan durumlardır: 

 Koşulan seansın veya yarışmanın durdurulmasına neden olan durumlar, 
 Bu talimatın, ek kuralların veya FIA Uluslararası Spor Yasası 

hükümlerinin ihlal edilmesi, 
 Bir ya da birden fazla sürücünün hatalı start (fodepar) alması, 
 Bir çarpışmaya neden olunması, 
 Bir sürücüyü pist dışına çıkmaya zorlamak, 
 Bir sürücünün kurallara uygun şekilde yapmaya çalıştığı geçiş 

manevrasını engellemek, 
 Geçiş manevrası esnasında bir sürücüyü engellemek, 
 Yarışmanın veya diğer sürücülerin güvenliğini tehdit edecek şekilde 

tehlikeli sürüş yapmak, 

 Sportmenliğe aykırı davranışlar 
b) Yarışma direktörü veya komiserler kurulunun bir sürücünün yukarıdaki 

ihlallerden birisini yaptığına net olarak kanaat getirdiği durumlar haricinde, 
normal olarak birden fazla aracın karıştığı olaylar inceleme altına alınır. 

c) Gelen bir rapor veya yarışma direktörü tarafından yapılan talep üzerine bir olaya 
karışmış olan sürücüye ceza verilip verilmemesi, komiserler kurulunun 
inisiyatifindedir. 

d) Bir sürücü bir kaza durumuna neden olursa (karışır, maruz kalır ya da sebebiyet 
verirse) komiserler kurulunun izni olmadan pisti terk edemez. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Ceza Tablosu 
a) Ceza tablosu, talimatın sonundaki EK-5’de verilmiştir. Bu tabloda belirtilmeyen 

konular hakkında veya ihlallerin tekrarlanması durumunda verilecek cezalar 
komiserler kurulunun yetkisi dâhilindedir. 

b) Komiserler kurulu, bir olaya karışmış olan sürücüye aşağıda ve EK-5’de yer alan 
tablodaki cezaları, uygun gördükleri diğer cezalar ile birlikte aynı anda verebilir 
veya bu cezalara ek olarak birlikte uygulayabilirler. Cezalar tablosunda belirtilen 
cezalar, şu şekilde uygulanacaktır: 
 

 PİTTEN GEÇME CEZASI: 
 Bu cezayı alan sürücü, pit yoluna girmeli ve durmadan pit yolu hız limiti 

dâhilinde pit yolunu geçtikten sonra, yarışa geri dönmelidir. 
 Sürücü, yarışma numarası ile beraber “Pitten Geçme” tabelasını gördükten 

sonra en fazla üç tur içinde pit alanına girmelidir. Aksi takdirde ilgili sürücü, 
yarışmadan ihraç edilir. 

 Bu ceza yarışın son üç turu içinde verildiyse, yarışmacı pite girmeyebilir. 
Bu durumda spor komiserleri söz konusu yarışmacıya, 30 saniye zaman 
cezası uygulayacaktır. (Söz konusu ceza süresi tüm pistler için aynıdır.) 
 

 10 SANİYE DUR/KALK CEZASI: 
 Bu cezayı alan sürücü, pit yoluna girmeli ve yarışma ek kurallarında 

belirtilen yerde, gözetmenlerin kontrolü altında 10 saniye durduktan sonra 
yarışa geri dönmelidir. 

 Sürücü, yarışma numarası ile beraber Dur/Kalk (Stop&Go) tabelasını 
gördükten sonra en fazla üç tur içinde pit alanına girmelidir. Aksi takdirde 
ilgili sürücü, yarışmadan ihraç edilir. 

 Ceza süresi beklenirken, araç üzerinde hiçbir çalışma yapılamaz. Sadece, 
aracın motoru stop ederse, bahsedilen 10 saniyelik sürenin ardından, 
motor çalıştırılabilir. Ancak bu yardım, sadece motorun çalışmasını 
sağlamakla sınırlı kalacaktır. 

 Bu ceza yarışın son üç turu içinde verildiyse, yarışmacı pite girmeyebilir. 
Bu durumda spor komiserleri söz konusu yarışmacıya, 60 saniye zaman 
cezası uygulayacaklardır. 

VI) İTİRAZLAR 
 

a) İtiraz hakkı yalnızca takım kaptanına/danışman öğretmene aittir.  
b) İtiraz ve Temyiz harçları için, TOSFED sitesinde yer alan TOSFED Yarışma 

Genel Kurallar’da yer alan güncel tutarlar geçerlidir. 
c) Tüm itirazlar FIA ve CSI - Uluslararası Spor Yasası’na göre yapılır ve 

değerlendirilir. 

 

 



d) İtiraz süresi, sonuçların açıklanmasından itibaren 30 dakikadır.  
e) İtiraz sonucu geçerlidir, itiraz sonucuna yapılacak itirazlar kabul edilmez. Aynı 

konuda ikinci itiraz hakkı bulunmamaktadır. 
f) Kurallara uygun olmayan ya da süresi içinde yapılmayan itirazlar reddedilir ve 

itiraz ücreti geri ödenmez. 
g) İtiraz Ücreti: İtiraz ücreti 1.500,00 ₺ (binbeşyüztürklirası)’dir. 
h) Depozito: Şayet itirazlar araçların bazı parçalarının sökülüp tekrar takılmasını 

gerektiriyor ise, ek kurallarda yazılabilecek bir ilave depozito itiraz sahibi 
tarafından peşinen ödenecektir. Temel harç bedeline ilaveten herhangi bir 
parçanın sökülmesi için gerekebilecek ilave harç bedeli yarışma komiserleri 
tarafından tespit edilir. 

i) Masraflar: Sökme-takma işlemleri ve nakliyeden kaynaklanan giderler; itiraz 
reddedilirse itiraz eden, itiraz haklı bulunulursa itiraz edilen tarafından karşılanır. 
İtirazın reddedilmesi ve giderlerin (teknik kontrol, nakliye vs.) depozitodan daha 
fazla tutması halinde fark; itiraz eden tarafından ayrıca ödenir. Masraflar daha 
az tutarsa fark itiraz sahibine iade edilir. 

VII) DİĞER HÜKÜMLER 
 

 Yukarıda yer alan kurallar TOSFED Ulusal Pist Kurallarından alınmış olup bazı 
maddeler TÜBİTAK yarışlarına özel revize edilmiştir. Yukarıda yazılı olmayan 
kuralların dışındaki durumlarda TOSFED Ulusal Pist kuralları geçerli olacaktır. 

 TOSFED Yarışma Genel Kuralları ve Ek Düzenlemeleri için: tosfed.org.tr  
 TOSFED Yarışma Ek Düzenlemeleri için: tosfed.org.tr 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-1 

    

  

VELİ/VASİ İZİN BELGESİ  
Oğlum / kızımın ferdi spor yapmasına ve lisans çıkarmasına izin veriyorum.   

…./…/20ʹʹ 
   

  
Veli / Vasinin Adı Soyadı  :  
TC Kimlik No   :  
Adresi  :   

  
İmzası        :  

Kulüp Yetkilisinin Adı Soyadı  : FERDİ  
TC Kimlik No      : -  
Adresi        : - 
İmzası        : -   

Kulüp Adı-DERBİS NO    : -    
  

  



 EK-2 

 

 

 



EK- 3 

SAĞLIK BEYANI  

Otomobil Sporlarına ilişkin faaliyetlerde ve yarışmalara sağlık yönünden 
engel bir durumumun bulunmadığını beyan ederim    

….. /  ….. / 202ʹ  

  

BEYANDA BULUNAN SPORCUNUN  
  
Adı 
Soyadı 
   : 
T.C. 
Kimlik No 
 : Doğum 
Tarihi  :  
Baba Adı    :  
Ana Adı    :  

İmzası     :    

  

18 YASINDAN KÜÇÜK İSE VELİ/VASİNİN  
  
Adı 
Soyadı 
  
 : 
T.C. 
Kimlik No 
 :  
Doğum Tarihi  :  

İmzası     :    
  
  



  
EK-4 

 
SPOR KULÜBÜ MUVAFAKAT BELGESİ  

Aşağıda açık kimliği yazılı sporcunun, Kulübümüz ile hiçbir ilişkisi kalmamış olup, başka 
bir  

spor kulübüne transfer yapmasına muvafakat veriyoruz.  ...... /….../ 20...  

SPORCUNUN  
Adı Soyadı      ………………………………………. 

T.C. Kimlik No    ………………………………………. 

Doğum Yeri ve Tarihi   ………………………………………. 

Baba Adı      ………………………………………. 

Ana Adı      
  

………………………………………. 

İmzası       ………………………………………. 
SPOR KULÜBÜ YETKİLİSİNİN  
Adı Soyadı      ………………………………………. 

T.C. Kimlik No    ………………………………………. 

Görevi       ………………………………………. 

İmzası       ………………………………………. 
Kulüp Adı-DERBIS No  ……………………………………….  

  

Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürü  
  

……/ …… / 20.....  

İmza / Mühür  
  



  
EK-5. CEZA TABLOSU 

İhlal                             İhlal Zamanı ve Yeri                               Ceza 
 

1 
 
Brifinge katılmama 

1nci Sefer 550,00 ₺ 
2nci Sefer 1.100,00 ₺ 
3ncü Sefer 2.000,00 ₺ 

 
2 

 
Görevli talimatlarına uymama 

Antrenman, Sıralama 500,00 ₺ 
Yarışta Pitten geçme cezası 

 
3 

 
Pitte geri vites kullanma 

Antrenman, Sıralama 500,00 ₺ 
Yarışta Pitten geçme cezası 

 
4 

Pitte hız limitini aşmak (20 km/s 
üstü) 

Antrenman, Sıralama 20 km üstü her 1 km için 25,00₺ 

Yarışta Pitten geçme cezası 
 

5 
 
Pit çıkışında beyaz çizgi ihlali 

Antrenman, Sıralama 300,00 ₺ 
Yarışta Pitten geçme cezası 

 
6 

 
Sarı bayrak ihlali 

Antrenman 600,00 ₺ 
Sıralama Zaman silinmesi 
Yarışta Pitten geçme cezası 

 
7 

 
Mavi bayrak ihlali 

Antrenman, Sıralama Para Cezası 
Yarışta Yarıştan ihraç 

 
8 

 
Kırmızı bayrak ihlali 

Sıralama Komiserler kurulu kararı 
Yarışta Yarıştan ihraç 

 
 

9 

 
 
Kaçınılabilecek bir temasa neden olmak 

Antrenman Siyah bayrak 
Sıralama Zaman silinmesi 

Yarışta 10 Sn. zaman cezası veya 10 sn. 
Dur ve Kalk (Stop&Go) cezası 

Yarışı bitiremezse Bir sonraki yarış +10 sıra Grid 
Cezası 

 
10 

 
Öndeki aracı arkadan itmek 

Antrenman, Sıralama Siyah bayrak 

Yarışta 10 Sn. zaman cezası veya 10 sn. 
Dur ve Kalk (Stop&Go) cezası 

 
11 

 
Kasıtlı çarpma 

Antrenman turları Antrenmandan men 
Sıralama turları Zaman silinmesi 
Yarışta Yarıştan ihraç 

 
12 

Pist sınırları dışına çıkarak avantaj 
sağlanması 

Sıralama turları Zaman silinmesi 
Yarışta Pitten geçme cezası 

 
13 

 
İşaretsiz lastikle piste çıkmak 

Sıralama turları Zaman silinmesi 
Yarışta Yarıştan ihraç 

14 Startta hatalı çıkış (Fodepar)   
Pitten geçme cezası 15 Formasyon turunda otomobil geçme 

16 Güvenlik aracı (SC) periyodunda 
otomobil geçme 

 
17 

 
Kapalı Park kuralları ihlali 

Sıralama turları Zaman silinmesi 
Yarışta Yarıştan ihraç 

 


