TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU
YURT DIŞINA ÇIKACAK KULÜPLERİN
GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DENETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Talimatın amacı tescilli kulüplerimizin ulusal kültürümüzü yurt dışında ülkemize
yakışır şekilde temsili ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Tescilli kulüplerimizin yurt dışında ülkemizi temsil hakkının tespiti boyutundaki
denetimini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Talimat, 19/07/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları ile ilgili yönetmeliği ile, 23/05/2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statü’süne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4: Bu Talimatta geçen;
a) Federasyon :Türkiye Halk Oyunları Federasyonunu,
b) Başkan : Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanını
c) İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
d) MHK :Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Merkez Hakem Kurulunu,
e) Kulüp : Türkiye Halk Oyunları Federasyonunda tescilli gençlik ve spor kulüplerini,
f) Sporcu : Kulüplerde lisanslı olarak halk oyunları yapan kişileri,
g) Antrenör : Kulüplerde görev yapan Antrenör belgesine sahip eğitmenleri,
h) Yönetici :Halk Oyunları faaliyetlerinde görevli idari ve teknik elemanları, Halk
Oyunları kulüplerinin yönetiminde görev alanları,
i) Müzisyen : Oyunların müziklerini icra eden kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Denetim için Zorunlu Belgeler
Madde 5 –
Kulüpler, davet mektubunun fotokopisini (Davet edilen festivalin web adresi ve internet
sitesi bilgilerini içeren davetiye olması gerekir) ve noter tasdikli Türkçe tercümesini, kafile
listesini (yönetici, vizeli antrenör, müzisyen ve sporcuları gösterir şekilde) , denetime
girecek sporcuların lisanları ve tüm kafilenin kimlik belgelerini, denetime girecekleri
yörelerin listesini hazırlayarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bir üst yazı ile
müracaat edeceklerdir.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, denetimin yapılması için sporcuların lisanslı
olduklarını da onayladıkları bir üst yazı ile Federasyona müracaat edeceklerdir.
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Görevlendirmelerde Esas Hükümler
Madde 6 –
a) THOF Başkanı veya Merkez Hakem Kuruluna tarafından görevlendirilecek hakemler
tarafından denetim yapılacaktır.
b) Kulüpler yıl içerisinde yapılan İl yarışmasına katılmış olması ve denetimden 85 puan
alması halinde ülkemizi yurtdışında temsil etme hakkı kazanacaklardır.
c) Denetim için MHK üyeleri veya hakemlerin ulaşım ve seans ücretleri THOF tarafından
karşılanacaktır.
d) 2.000.TL. denetim ücreti denetim isteyen kulüp tarafından THOF’un gelirler hesabına
yatırılacaktır. Denetim sonucu uygun görüş alamayan kulüplere yatırılan ücretin 1.000 TL’
si geri iade edilir.
e) Kulübün göstereceği ve denetim için görevli hakem ile mutabakata varılan zaman ve
mekânda, festival programının içeriğine göre en az 2 yörenin oyunundan oluşan repertuar,
yurt dışına gidecek seyahat listesinde yer alan lisanslı sporcuların yöre kostümleri ve
seyahate iştirak edecek müzisyenler tarafından icra edilecek canlı müzik eşliğinde
yapacakları sunu ile denetim gerçekleştirilecektir. Yurt dışı davet gereği kayıtlı müzik
eşliğinde yapılacak temsillerde kayıtlı müzik eşliğinde yapılacak sunu hakem tarafından
değerlendirilecektir. Mevlevi ayinlerindeki sema gösterileri, semahlar, damat traşı,
gelin alma, düğün sahnesi, köy seyirlik oyunları, orta oyunu, kılıç kalkan, aşuk maşuk, çatal adam, kına gecesi vb. oyun türleri ile denetime katılmak mümkün
değildir.
f) Denetim esnasında kulüp tarafından video kaydı ve fotoğraf çekimleri yaptırılacak olup
denetim sonrasında THOF’a teslim edilecektir.
g) Denetim isteyen kulüplere, lisanslı sporcuları dışında sadece 2 yönetici , müzisyen (en
fazla 2 ritim sanatçısı) ve federasyondan belgeli vizeli antrenörleri için izin verilir.
h) Denetimden uygun görüş alan kulübün, davet mektubunda belirtilen organizasyonda
ülkemizi temsil etmesi ile ilgili izin yazısı Federasyon tarafından İl Müdürlüğüne
gönderilecektir.
ı) Seyahat kadrosunda yer alan yönetici, antrenör, müzisyen ve sporcuların tüm
sorumlulukları kulübe ve kulüp başkanına ait olup Türkiye Halk Oyunları Federasyonu hiçbir
şekilde sorumlu olmayacaktır. THOF’dan tescilli kulüpler denetim almadan Belediyelerden
veya Üniversitelerden hizmet pasaportu almak sureti ile yurt dışına çıkarlar ise kulübe ait
tescil silinecek olup kulüp yöneticileri hakkında da Disiplin Talimatı çerçevesinde gerekli
işlemler yapılacaktır.
i) THOF Başkanının gerekli görmesi durumunda gidilecek festivallere, THOF’dan bir kişiyi
gözlemci olarak görevlendirebilecektir. Görevlendirilecek gözlemcinin seyahat
masrafları, konaklama ve iaşesi kulüp tarafından karşılanacaktır.
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j) Yurtdışına çıkış yapan Kulüpler Yurda döndükleri tarihten itibaren 7 iş günü içerisinde
ayrıntılı faaliyet raporunu, hizmet pasaportları, festival afişi önünde çekilmiş kostümlü
fotoğrafları ile gösteri video kayıtlarını federasyona gönderecek olup ,göndermeyen
kulüpler disiplin kuruluna sevk edilecektir.
k) Geçmiş yıllardan edinilen tecrübeler ışığında, 2017 yılı içerisinde Makedonya
Ohrid’den gelen davet mektubu üzerine yapılacak denetimden uygunluk belgesi
alarak festivale katılacak kulüplerle birlikte THOF’dan bir kişi gözlemci (seyahat
masrafları, konaklama ve iaşesi kulüp tarafından karşılanmak üzere) olarak
görevlendirilecektir.
l) Seyahat tarihinden en az 15 gün önce denetim talep etmeyen kulüplerin denetim
talepleri kabul edilmeyecektir. Denetim ücreti yatırılmış ise 1.000.TL. sı gelir
kaydedilecek bakiyesi kulüp hesabına iade edilecektir.
Görevlendirmelerde Usul
Madde 7 –
a) Denetimden uygun görüş alan kulübe, davet mektubunda belirtilen organizasyonda
ülkemizi temsil edebilmesi için, Hizmet Pasaportu almak üzere görev yazısı ile kafileye ait
belgeler Federasyon tarafından tasdik edilerek İl Müdürlüğüne gönderilir.
b) Yurtdışına çıkacak kulübün seyahat masrafları, harcırahları ile iş bu görev için alınacak
hizmet pasaportu vb. tüm giderler kulübe aittir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yönergede Yer Almayan Hususlar
Madde 8 - Bu Yönergede, yer almayan konular hakkında karar almaya ve uygulama
yapmaya Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yönetim kurulu yetkilidir.
Yürürlükten Kaldırılan Talimat
Madde 9 – Bu Yönerge ile 01/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Halk Oyunları
Federasyonu Yurt Dışına Çıkacak Kulüplerin Denetimine İlişkin Talimat yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 10 – Bu Yönerge, THOF resmi internet sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Madde 11 - Bu Yönerge, hükümlerini Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı yürütür.
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