Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığından:
SPORTİF SÜRÜCÜ VE TEMEL, GÜVENLİ VE İLERİ SÜRÜŞ
YETİŞTİRME PROGRAMLARI TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Motosiklet Federasyonu bünyesinde yer
alan pist, drag, motokros, süpermoto ve enduro branşlarına ilişkin sportif sürücü eğitimleri ile
temel, güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi programlarını uygulayacak eğitmen, bu
eğitmenlerin eğitimleri ve bu eğitimlerin uygulama şartlarına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Talimat; Türkiye Motosiklet Federasyonu bünyesinde yer alan pist,
drag, motokros, süpermoto ve enduro branşlarına ilişkin sportif sürücü eğitimleri ile temel,
güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi programlarını uygulayacak eğitmen, bu eğitmenlerin
eğitimleri bu eğitimlerin uygulama şartlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Talimat; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun Ek 9
uncu maddesi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor
Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 20/3/2012 tarihli ve 28239
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliği, Talim ve Terbiye Kurulunun 22/11/2018 tarihli ve 138 sayılı kararı ile kabul
edilen ve Aralık 2018 tarihinde Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Motosiklet Temel Hakimiyet Sürüş Teknikleri, Motosiklet Güvenli Sürüş Teknikleri ve
Motosiklet İleri Sürüş Teknikleri Kurs Programları ve 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Talimatta yer alan;
a) Federasyon: Türkiye Motosiklet Federasyonunu,
b) Federasyon Başkanı: Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanını,
c) Eğitim Kurulu: Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulunu,
ç) Eğitmen Sertifikası: Kurs programını uygulayacak eğitmenlerin branşlarına göre
Federasyondan alacağı yeterlilik belgesini,
d) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
e) İl Müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
f) Kulüp: Türkiye Motosiklet Federasyonu nezdinde tescilli spor kulüplerini,
g) Kurs Programı: Milli Eğitim Bakanlığı Motosiklet Temel Hakimiyet Sürüş Teknikleri
Kurs Programı, Motosiklet Güvenli Sürüş Teknikleri Kurs Programı ve Motosiklet İleri Sürüş
Teknikleri Kurs Programını,
ğ) Özel Öğretim Kurumu: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre
kurulmuş kurs programlarını uygulayacak özel öğretim kurumlarını,
h) Tahkim Kurulu: Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunu,
ı) Eğitmen Eğitimi Yetiştirme Programları: Türkiye Motosiklet Federasyonu pist, drag,
motokros, süpermoto ve enduro branşlarındaki sporcu eğitimleri ile Milli Eğitim Bakanlığı
Kurs Programlarını uygulayacak motosiklet temel hakimiyet sürüş teknikleri eğitmen eğitimi
(C programı), motosiklet güvenli sürüş teknikleri eğitmen eğitimi (B programı) ve motosiklet
ileri sürüş teknikleri eğitmen eğitimini (A programı),
i) Yönetim Kurulu: Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Yetiştirme programları
MADDE 5-(1) Sportif sürücü ile temel sürüş, güvenli sürüş ve ileri sürüş teknikleri
yetiştirme programlarını başarıyla tamamlayan adaylar eğitmen sertifikası almaya hak kazanır.
Gerekli koşulları yerine getirerek Milli Eğitim Bakanlığına akredite olmuş özel öğretim
kurumlarının düzenleyecekleri kurs programlarında sadece Federasyondan eğitmen sertifikası
almış eğitmenler eğitmen olarak görev yapabilir.
(2) Eğitmen sertifikaları verildiği takvim yılının sonuna kadar geçerlidir. Eğitmen
sertifikasının yenilenmesinde eğitmenin geçen dönem içinde en az iki yetiştirme programını
başarıyla tamamlamış olma şartı aranır. Tamamlamamış olanlar, Federasyon eğitmenleri hariç
olmak üzere, Eğitim Kurulu tarafından düzenlenecek yeterlilik testine tabi tutulur. Eğitmen
sertifika bedelleri sertifika tiplerine göre her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir ve Federasyonun
internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından yapılan veya yaptırılan denetimlerde iki yıl
içerisinde üç defa ihtar alan eğitmenin sertifikası, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın,
Federasyonca iptal edilebilir.
(3) Eğitmen sertifikasına sahip eğitmenler mevzuata uygun olarak faaliyette bulunmak
zorunda olup; aksi halde herhangi bir ihtara gerek olmaksızın sertifikası Federasyonca iptal
edilebilir.
Özel öğretim kurumu
MADDE 6-(1) Kurs programlarını uygulayacak özel öğretim kurumunun ilgili
mevzuatına göre Milli Eğitim Bakanlığından kurum açma iznine ve iş yeri açma ve çalışma
ruhsatına sahip olması zorunludur.
Teorik eğitim
MADDE 7-(1) Sportif sürücü, temel, güvenli ve ileri sürüş teknikleri programlarında
teorik eğitim aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Teorik eğitimler; temel başlangıç eğitiminde sınıf düzeninde, güvenli ve ileri sürüş
eğitiminde ise sınıf düzeninde veya pratik eğitim esnasında motosiklet başında yapılabilir.
Güvenli sürüş eğitimi öncesinde tüm kursiyerlerin temel, güvenli ve ileri sürüş müfredatlarının
tamamını kapsayan teori seminerini almaları tavsiye edilir. Bu seminere uygun ortamda görsel
ve işitsel materyaller kullanılarak yapılabilir.
b) Teorik eğitimlerde bir sınıfın sayısı yirmibeş kişiyi geçemez.
c) Teorik eğitimlerde Federasyon ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı müfredat
uygulanmalıdır.
ç) Sportif sürücü teorik eğitiminde; ilgili branşın detaylı tanıtılması ve Federasyonun tabi
olduğu mevzuatın özetle anlatımının yer alması.
d) Pratik eğitimde yer alacak konuların öncelikle teorik olarak anlatılması.
(2) Teorik eğitim verecek eğitmenlerin branşlarına veya sınıflarına göre Federasyon
eğitmen sertifikasına sahip olmaları zorunludur.
(3) Temel, güvenli, ileri ve sportif sürüş teknikleri programlarında uygulanacak müfredat
programı; Federasyon ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ve yürürlükte bulunan
müfredat olmalıdır. Kurs programını uygulayacak özel öğretim kurumu Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından onaylanan müfredat ve konuları içeren eğitim kitabını uygulamakla mükelleftir.
Pratik eğitim
MADDE 8-(1) Sportif sürücü, temel, güvenli ve ileri sürüş teknikleri kurs programlarında
pratik eğitim aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
a) Pratik eğitim yapılacak alan temel sürüş eğitiminde ve güvenli sürüş eğitiminde trafiğe
kapalı ve güvenlik tedbirleri alınmış olmalıdır.
b) (Mülga:1/3/2019)
c) Temel, güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimleri için pratik uygulamada kask, dizlik,
eldiven gibi koruyucu malzeme kullanımı zorunludur.
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ç) Sportif sürücü eğitimleri için pratik eğitimlerde tam teşekküllü ambulans
bulundurulması zorunludur.
d) Temel, güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimlerinde ambulans bulundurulması tavsiye
edilir. Bulundurulamadığı durumda, sorumlu eğitmenin ilk yardım sertifikası olmalıdır.
e) Sportif sürücü eğitimleri için pratik eğitimlerde şahıslara karşı mali mesuliyet
sigortasının yaptırılması zorunludur. Bu kapsamda pratik eğitim tarihlerinin önceden
Federasyona bildirilmesi ve Federasyon tarafından sigorta kontrolünün yapılması zorunludur.
f) Sportif sürücü eğitimleri için pratik eğitim yapılacak alanda ve eğitimde kullanılacak
yarış motosikletlerinde uygun yangın söndürme sistemlerinin bulundurulması zorunludur.
g) Pratik eğitim verecek eğitmenlerin sorumluluğu kurs programı sorumlusu ve ilgili özel
öğretim kurumuna aittir.
(2) Sportif pratik eğitim programları için;
a) Yarış motosikleti,
b) İlgili branşın gözetmen malzemeleri ve levhaları,
c) Uygulama istasyonlarının kurulabilmesi için yeterli sayıda kuka veya benzeri
malzeme,
ç) Kask, tulum, eldiven, çizme,
d) Yeterli sayıda telsiz,
e) Eğitim yapılan alanda iki adet en az beş kilogramlık yangın söndürücü,
f) Bir adet tam teşekküllü ambulans.
Yetiştirme programları sertifikası
MADDE 9-(1) (Mülga:1/3/2019)
Eğitmenlerin denetimi
MADDE 10-(1) Federasyon; eğitmen eğitimi yetiştirme programlarını başarılı bir
biçimde tamamlayarak eğitmen sertifikası almaya hak kazanan eğitmenleri denetleme hakkına
sahiptir. Federasyonca yapılacak denetim sonucunda bu Talimata aykırı hususların tespiti
halinde 17 nci madde hükümleri uygulanır.
Eğitmen sertifikaları
MADDE 11-(1) Sportif sürücü, temel, güvenli ve ileri sürüş teknikleri kurs programları
Federasyon tarafından verilen eğitmen sertifikasına sahip eğitmenler tarafından yürütülür.
(2) Kurs programlarını uygulayacak eğitmenlerin Federasyon tarafından verilmiş sınıfına
uygun eğitmen sertifikası almaları zorunludur.
(3) Eğitmen sertifikaları bu Talimatın 5 inci maddesine uygun olarak her yıl yenilenir ve
eğitmen sertifika bedelleri Federasyonun internet sitesinde ilan edilir.
(4) Eğitmen sertifikaları; A programı, B programı ve C programı olarak sınıflandırılır.
(5) Eğitmen sertifikası almak isteyenler ve gerekli şartlara haiz olup bir üst sınıf eğitmen
sertifikası almak isteyenler Federasyon tarafından ilan edilen tarihlerde başvurularını yaparlar.
Eğitim Kurulu tarafından düzenlenen eğitmen eğitimi programını başarıyla tamamlayan ve
bitirme sınavında başarılı olan adaylar sınıfına göre eğitmenlik sertifikası almaya hak
kazanırlar. Yenileme dışında tüm sertifika sınıfları için bu durum tekrarlanır.
(6) Eğitim Kurulu Başkanı ve üyeleri her sınıftan eğitmen eğitimi programlarında,
eğitmen, Federasyon test görevlisi veya eğitmen sertifikası yenileme yeterlilik test görevlisi
olarak görev yaparlar.
Eğitmenin eğitimi yetiştirme programları
MADDE 12-(1) Sportif sürücü, temel, güvenli ve ileri sürüş teknikleri kurs programlarını
uygulayacak eğitmenlerin uygulamalı pratik eğitimleri Federasyonun yetkisindedir.
(2) Eğitmenin eğitimi yetiştirme programlarının pratik uygulaması Eğitim Kurulu
tarafından yapılır. Bu programlar Eğitim Kurulu üyeleri veya Kurulun dışarıdan
görevlendireceği eğitmenler vasıtasıyla yürütülür.
(3) Eğitmenin eğitimi programları sportif sürücü, temel, güvenli ve ileri sürüş teknikleri
yetiştirme programlarının her biri için ayrı ayrı düzenlenir.
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Eğitmen adaylarında aranacak genel şartlar ve ilk yardım sertifikası
MADDE 13-(1) Tüm eğitmen adaylarında aşağıdaki genel şartlar aranır:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, şike ve teşvik primi suçlarından
mahkum olmamak,
5) Tahkim Kurulu, Bakanlık ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin
kurullarınca son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda
bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
(2) Eğitmen A, B ve C sertifikası almaya hak kazanan eğitmen adayları sertifika
düzenlenme tarihinde Sağlık Bakanlığınca onaylı ilk yardım sertifikasını ibraz etmek
zorundadır. İbraz edilmemesi durumunda, eğitmenlik sertifikası geçerlilik süresinin içinde ilk
yardım sertifikasının ibraz edildiği tarihte eğitmen sertifikası düzenlenir. İlk yardım sertifikası
eğitmenlik sertifikasının geçerlilik süresini kapsamalıdır. İlk yardım sertifikası geçerlilik
tarihinin eğitmen sertifikası geçerlilik tarihinden önce sona ermesi durumunda, ilk yardım
sertifikasının güncellenme belgesinin veya yeni sertifikanın ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi
takdirde, eğitmen sertifikası iptal edilir.
Eğitmen A Sertifikası
MADDE 14-(1) Eğitmen A Sertifikası sahipleri; sportif sürücü ve ileri sürüş teknikleri
kurs programlarının sorumlusu olarak görev yapabilir. Eğitmen; programın sorumluluğu,
uygulanması ve denetimi ile sorumlu ve görevli olup, ayrıca eğitmen olarak da görev yapabilir.
Bunun yanı sıra; Eğitim Kurulunca görevlendirilmeleri durumunda her sınıftan eğitmen eğitimi
programlarında, Federasyon test görevlisi veya eğitmen sertifikası yenileme yeterlilik test
görevlisi olarak görev yaparlar.
(2) Eğitmen A Sertifikası almak için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi zorunludur:
a) Otuz yaşını bitirmiş olmak,
b) En az onbir yıllık A sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) (Mülga:1/3/2019)
d) B sınıfı eğitmenlikte fiilen en az üç yıl süreyle ve en az on güvenli sürüş eğitimi
programında başarıyla eğitmenlik yapmış olmak,
(3) 13 üncü maddede belirtilen genel şartlar ve ikinci fıkrada belirtilen şartlara sahip
kişiler Eğitmen A sertifikası almak için aşağıdaki belgeleri ibraz ederek Federasyona müracaat
edebilirler:
a) Başvuru formu,
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfuz cüzdan fotokopisi,
ç) Sürücü belgesi fotokopisi,
d) Kamu kurumuna verilmek üzere alınan sabıka ve arşiv kaydı,
e) Diploma fotokopisi,
f) Eğitmen sertifika bedelinin ödendiğine dair makbuz,
g) İkinci fıkranın (d) bendine ilişkin belgeler,
ğ) Tahkim Kurulu, Bakanlık ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin
kurullarınca son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıl hak
mahrumiyeti cezası almadığına dair ilgili il müdürlüğünden alınacak belge,
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(4) Dünya veya Avrupa şampiyonu olmuş sporculara ve Eğitim Kurulunca Federasyon
eğitmen eğitmenliği programlarında program genel sorumlusu olarak görevlendirilenlere; 13
üncü maddenin bir, üç, dört ve beşinci fıkralarında belirtilen genel şartlara sahip olmaları
kaydıyla, bu talimatta belirtilen diğer şartlara sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın, Eğitim
Kurulun teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile Eğitmen A Sertifikası verilebilir.
(5) İlgili sportif branşın ulusal şampiyonalarında en az üç kez pilot olarak şampiyon olmuş
ya da Dünya veya Avrupa şampiyonaları puan tablosunda genel klasman veya sınıfında pilot
olarak ilk üç içerisinde yer almış sporculara; 13 üncü maddenin bir, üç, dört ve beşinci
fıkralarında belirtilen genel şartlara sahip olmaları kaydıyla, bu talimatta belirtilen diğer şartlara
sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın, Eğitim Kurulun teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı
ile Sportif Sürüş Eğitmen Sertifikası verilebilir.
Eğitmen B Sertifikası
MADDE 15-(1) Eğitmen B sertifikası sahipleri; güvenli sürüş teknikleri kurs
programlarında teorik ve pratik eğitmen olarak görev yapabilir ve güvenli sürüş eğitimi
öncesinde verilebilecek temel, güvenli ve ileri sürüş müfredatlarının tamamını kapsayan teori
seminerini verebilirler.
(2) Eğitmen B sertifikası almak için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi zorunludur:
a) Yirmi yedi yaşını bitirmiş olmak,
b) En az sekiz yıllık A sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) (Mülga:1/3/2019)
d) En az üç yıl C eğitmen olarak çalışmış olmak ve bu esnada en az on temel sürüş
eğitiminde eğitmenlik yapmış olmak,
(3) 13 üncü maddede belirtilen genel şartlar ve ikinci fıkrada belirtilen şartlara sahip
kişiler Eğitmen B sertifikası almak için aşağıdaki belgeleri ibraz ederek Federasyona müracaat
edebilirler:
a) Başvuru Formu,
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfuz cüzdan fotokopisi,
ç) Sürücü belgesi fotokopisi,
d) Kamu kurumuna verilmek üzere alınan sabıka ve arşiv kaydı,
e) Diploma fotokopisi,
f) Eğitmen sertifika bedelinin ödendiğine dair makbuz,
g) İkinci fıkranın (d) bendine ilişkin belgeler,
ğ) Tahkim Kurulu, Bakanlık ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin
kurullarınca son üç yıl içerisinde bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası
almadığına dair ilgili il müdürlüğünden alınacak belge,
Eğitmen C Sertifikası
MADDE 16-(1) Eğitmen C sertifikası sahipleri; temel hakimiyet eğitimi kurs
programlarında teorik ve pratik eğitmen olarak görev yapabilir.
(2) Eğitmen C sertifikası almak için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi zorunludur:
(a) Yirmi üç yaşını bitirmiş olmak,
(b) En az dört yıllık A sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,
(3) 13 üncü maddede belirtilen genel şartlar ve ikinci fıkrada belirtilen şartlara sahip
kişiler Eğitmen C sertifikası almak için aşağıdaki belgeleri ibraz ederek Federasyona müracaat
edebilirler:
a) Başvuru Formu,
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Nüfuz cüzdan fotokopisi,
ç) Sürücü belgesi veya temel başlangıç eğitimi sertifikası fotokopisi,
d) Kamu kurumuna verilmek üzere alınan sabıka ve arşiv kaydı,
e) Diploma fotokopisi,
f) Eğitmen sertifika bedelinin ödendiğine dair makbuz,
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ğ) Tahkim Kurulu, Bakanlık ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin
kurullarınca son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıl hak
mahrumiyeti cezası almadığına dair ilgili il müdürlüğünden alınacak belge,
Eğitmen sertifikalarının iptali
MADDE 17-(1) Sertifikalı eğitmenlerin kontrol ve denetimi Federasyon tarafından
yapılır.
(2) Federasyonca yapılacak denetim ve kontrol sonucunda sertifikalı eğitmenlerin;
a) Bu talimatta belirtilen programın dışında faaliyette bulundukları,
b) Sertifikada belirtilen branşların dışında eğitim verildiği,
c) Bu talimata göre belirlenen müfredatın uygulanmadığı,
ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu,
d) Eğitmen vasıflarının kaybedildiği,
e) Bu talimatta belirtilen usul ve esaslara uyulmadığı,
hususlarından en az birinin tespiti halinde eğitmen sertifikaları Federasyon tarafından
iptal edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 18-(1) Federasyon tarafından Eğitim Kurulu bünyesinde Federasyon
eğitmenleri yetiştirilebilir, bu doğrultuda özel öğretim kurumu açılabilir ve eğitim faaliyetleri
düzenlenebilir. Bu eğitimlerin karşılığında alınacak ücretler her yıl Federasyon sitesinden ilan
edilir. Federasyonca gerekli görülen hallerde; ücretsiz kurs, seminer, teorik ve pratik eğitimler
ile kurs programları düzenlenebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19-(1) Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında; 3289 sayılı Gençlik ve
Spor Hizmetleri Kanunu, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 20/3/2012
tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliği, Talim ve Terbiye Kurulunun 22/11/2018 tarihli ve 138 sayılı kararı ile
kabul edilen ve Aralık 2018 tarihinde Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı
Motosiklet Temel Hakimiyet Sürüş Teknikleri, Motosiklet Güvenli Sürüş Teknikleri ve
Motosiklet İleri Sürüş Teknikleri Kurs Programları ve 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü ve genel hükümler
uygulanır.
(2) Yönetim Kurulu, bu Talimatın uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt
düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1- Talim ve Terbiye Kurulunun 22/11/2018 tarihli ve 138 sayılı kararı
ile kabul edilen ve Aralık 2018 tarihinde Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Motosiklet Temel Hakimiyet Sürüş Teknikleri, Motosiklet Güvenli Sürüş Teknikleri
ve Motosiklet İleri Sürüş Teknikleri Kurs Programlarını takiben Federasyonca açılacak ilk
eğitmen eğitimi yetiştirme programlarına başvuracak adaylarda bu Talimatın 14 üncü
maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ile 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde
belirtilen şartlar aranmaz ve bu adaylardan 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (g) bendi ile
15 inci maddenin üçüncü fıkrasının (g) bendinde belirtilen belgeler istenmez.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 20-(1) 15/8/2017 tarihinde Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak
yürürlüğe giren Türkiye Motosiklet Federasyonu Temel, Güvenli, İleri ve Sportif Sürüş
Yetiştirme Programları Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21-(1)Bu Talimat, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı tarihte
yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 22-(1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı
yürütür.
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