TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU
HALK OYUNLARI BÖLGE KOORDİNATÖRÜ YÖNERGESİ

BÖLÜM 1
Genel Hükümler
Amaç
Madde (1). Bu Yönergenin amacı, halk oyunlarını sorumluluk bölgesine bağlı illerde il temsilcilerini koordine
ederek halk oyunları faaliyetlerinin yürütülmesi, yaygınlaşması, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla uyum
içerisinde çalışmalarda bulunulmasından sorumlu olacak, fahri olarak görev yapan Halk Oyunları Bölge
Koordinatörlerinin görev, çalışma esas ve usullerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde (2). Bu Yönerge, Halk Oyunları Bölge Koordinatörünün atanma, görev, yetki ve sorumluluklarını
kapsar.
Dayanak
Madde (3). Bu Yönerge, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun Ana statüsünün 12. Maddesine dayanarak
hazırlanmıştır
Tanımlar
Madde (4). Bu Yönergede geçen;
Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğü’nü,
Federasyon: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nu
Yönetim Kurulu: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu’nu
Başkan: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanını
Başkan Vekili: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkan Vekilini
Bölge Koordinatörü: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından atanmış Bölge Koordinatörünü
Disiplin Kurulu: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Disiplin Kurulu
Faaliyet: Halk oyunları ile ilgili her türlü yarışma, festival, şenlik, toplantı, seminer, kurs, konferans, çalıştay
vb. organizasyonları ifade eder.
BÖLÜM 2
Esas Hükümler
Kuruluş
Madde (5). Bölgesindeki Halk Oyunlarının tanıtılması, yaygınlaştırılması, faaliyetlerinin yürütülmesi
konusunda İl Temsilcilerini teşvik ve koordine etmek, takibini yapmak üzere, Federasyon başkanlığınca fahri
olarak çalışacak Bölge Koordinatörlükleri oluşturulur.
Halk Oyunları Bölge Koordinatörlerinin Nitelikleri ve Atamaları
Bölge Koordinatörü atanacaklarda aranılacak koşullar:
Madde (6). Bölge Koordinatörü adaylarından aşağıdaki koşullar aranır.
a) T.C Vatandaşı olmak,
b) Halk Oyunları dalında sporcu, antrenör, hakem, gözlemci veya yöneticilik yapmış olmak, halk oyunları
alanında çevresinde tanınmış, örnek bir kişi olmak,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak,
d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
e) 30 yaşını doldurmuş olmak,
f) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,
g) Genel Müdürlük, Merkez Ceza veya Genel Müdürlük Ceza veya bağımsız spor federasyonlarının Ceza
ve Disiplin Kurulları tarafından bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezasıyla
cezalandırılmamış olmak,
h) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar
dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar
bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
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Seçimi ve göreve gelmesi
Madde (7). Bölge Koordinatörü atamaları Federasyon Başkanlığı seçimini izleyen 2 ay içerisinde yapılır.
Yapılan atamalar ve bölgeler federasyonun web sitesinden duyurulur.
Görev süresi
Madde (8). Bölge Koordinatörünün görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi kadardır. Federasyon
Başkanının herhangi bir nedenle görevden ayrılması ya da seçiminin öne alınması halinde Bölge
Koordinatörünün görev süresi de sona erer.
Görevleri
Madde (9).
a) Bölgesindeki Halk Oyunları faaliyetlerini geliştirmek, yaygınlaşması için bölgesindeki il temsilcileri ile
planlı çalışmalar yapmak,
b) Federasyonun görevlerine uyumlu olarak Bölgesindeki illerde Halk Oyunları faaliyetlerinin
yürütülmesini izleyip, denetlemek,
c) Federasyonun, Kulüplerin, sporcuların ve çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenecek Halk Oyunları
faaliyetlerine ilişkin programları ve bütçe imkânlarını da göz önünde bulundurarak Bölge Halk Oyunları
faaliyetlerinin hazırlanmasına katkı sağlamak, denetlemek ve sonuçlarını rapor etmek
d) Federasyonca çıkartılan talimat, genelge ve emirleri, halk oyunları ile ilgili yenilik veya değişiklikleri
Bölge illerindeki kulüplere, Yöneticilere, Antrenörlere, Hakemlere ve kuruluşlara zamanında
duyurulmasının, takip ve kontrolünü yapmak,
e) Bölge İllerinde Halk Oyunları faaliyetleri içinde yer alan tüm antrenör, hakem ve gözlemci gibi Halk
Oyunları elemanlarının eğitim hizmetlerini Federasyon, İl Temsisi ile işbirliği yaparak programlanmasını
ve yürütülmesini koordine etmek,
f) Federasyon tarafından o bölgede kendisine verilecek temsilcilik, gözlemcilik, denetçilik ve
organizatörlük gibi görevleri yapmak,
g) Bölge İllerinde faaliyet gösteren sporcu ve kulüplerin; gelişmesini ve faaliyetlerinin devamlılığını
sağlayıcı tedbirlerin alınmasını İl Temsilcisi ile koordine etmek,
h) Bölge illerinde Halk Oyunları dalında Kulüplerin kurulmasını, kurulmuş kulüplerin Halk Oyunları
faaliyetlerine katılmasını teşvik etmek,
i) Bölge İllerinde lisanslı Halk Oyuncu, antrenör ve hakem sayısının artmasına yönelik çalışmaları il
temsilcisi ile koordine etmek,
j) Bölgesindeki illerin yarışma takvimlerinin düzenlenmesi, yarışmaların aynı günde yapılmamasının
sağlanması için çalışmaları koordine etmek,
k) Her üç ayda bir dönem faaliyet raporlarını, yılda bir defa da yıllık faaliyet raporlarını hazırlayıp
Federasyona bildirmek
l) Bölgesinde imkânlar dâhilinde yerel kurumları da içine alarak şenlikler, festivaller düzenlenmesine,
düzenlenmekte olan şenlik ve festivallerde Halk Oyunlarını öne çıkarılmasına katkı sağlamak,
m) Federasyonu bilgilendirerek il temsilcileri ile bölgedeki yerel ve idari yöneticilerle ilişkileri üst seviyede
tutmak ve görüşme zemini hazırlamak.
n) Federasyon Başkanının vereceği diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Sezon içi dönemler
Madde (10).
1. Dönem : Ocak, Şubat, Mart, Nisan
2. Dönem : Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos
3. Dönem : Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
Yetki ve Sorumlulukları
Madde (11). Bölge koordinatörleri; Federasyonun Ana Statü, Talimat, Yönetim Kurulu kararları, yönerge ve
duyuruları ile tüm mevzuatının uygulanmasında ve Halk Oyunları faaliyetlerinin yürütülmesinde,
geliştirilmesinde federasyona ait organizasyonlarda federasyona karşı sorumludur.
Görevden Alma, İstifa
Madde (12). Bölge koordinatörlüğüne seçildikten sonra Bölge Koordinatörü olabilme niteliklerinden birini
kaybeden veya bu niteliklere sahip olmadığı tespit edilen Bölge Koordinatörünün görevine son verilir.
Herhangi bir nedenle yeri boşalan Bölge Koordinatörünün yerine kalan sürede bu görevi yürütmek üzere
Federasyon tarafından aynı usullerle yeni bir Bölge Koordinatörü atanır.
Bölge Koordinatörleri, kendi istekleri ile Federasyona yazılı başvuruda bulunarak görevlerinden ayrılabilirler.
Federasyon yönetim kurulu bölge koordinatörlerini her zaman değiştirebilir.
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BÖLÜM 3
Diğer Hükümler
Yürürlük
Madde (13). Bu Yönerge, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yönetim kurulunun onayı ve web sitesinden
yayımlandığı tarihten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde (14). Bu Yönerge, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı yürütür.

