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MADDE 1-22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye 

Motosiklet Federasyonu Ana Statüsünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ı) Spor Dalı: Motosiklet, jet-ski, motonotik ve Federasyona bağlı diğer spor dallarını”  

MADDE 2-Aynı Ana Statünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler 

eklenmiştir. 

 “m) Federasyon bünyesinde yer alan motosiklet branşlarına ilişkin sportif sürücü 

eğitimleri ile temel, güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi yetiştirme programlarını 

uygulayacak özel öğretim kurumu, eğitmen, eğitmenlerin eğitimi ve bu kapsamda yapılacak 

eğitimlerin uygulama şartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek; söz konusu programların 

uygulanması konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; bu 

programları uygulayacak özel öğretim kurumlarını ve eğitmenleri akredite etmek; özel 

öğretim kurumlarında görevli eğitmenlerde aranılacak şartları belirlemek; eğitmen sertifika 

çeşitlerini ve bedellerini belirlemek; eğitmenlerin uygulamalı eğitimlerini ve yeterlilik 

testlerini yapmak; eğitmen sertifikası vermek; özel öğretim kurumları tarafından verilen 

sertifikaları onaylamak; özel öğretim kurumlarını ve eğitmenleri denetlemek ve gerektiğinde 

bunların sertifikalarını iptal etmek; özel öğretim kurumlarında uygulanacak müfredatı Milli 

Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hazırlamak ve onaylamak; gerektiğinde özel öğretim 

kurumu açmak; yukarıda belirtilen ve bu kapsamda gerekli görülecek diğer hususlara ilişkin 

usul ve esasları belirlemek,     

 n) Federasyona bağlı spor dallarında etkinlik, şenlik, festival ve benzeri isimlerle 

yapılan organizasyonlara izin vermek, bu organizasyonlardan alınacak katılım paylarını 

belirlemek, izin alınmadan veya katılım payı ödenmeden yapılan bu organizasyonların 

engellenmesi için ilgili kamu kurumları nezdinde gerekli müracaatları yapmak.” 

MADDE 3-Aynı Ana Statünün 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Federasyon; kendisine bağlı spor dallarına ilişkin yarış ve organizasyonları 

Federasyon nezdinde tescilli spor kulüplerinin organizasyonu ile düzenleyebilir ve bu yarış ve 

organizasyonlara ilişkin giderlerde kullanılmak üzere organizatör kulüplere mali katkıda 

bulunabilir.”           

MADDE 4-Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

MADDE 5-Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı 

yürütür. 

 


