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TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 

İL HAKEMLİĞİ KURSU 

22 – 24 KASIM 2019 – ANKARA 

Federasyonumuz 2020 faaliyet programında yer alan İl Hakemliği Kursu, 22 – 24 Kasım 2019 tarihlerinde 

Ankara’da yapılacaktır. İl Hakemliğine başvuracak kişilerin ekte verilen online formu doldurarak, kurs ücreti 

olarak 2000 TL’yi en geç 18 Kasım 2019 tarihi mesai bitimine kadar Türk Ekonomi Bankası Tunalı Hilmi 

Şubesi Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gelirler Hesabı 0311 - 64110965 (TR83 0003 2000 0000 0064 

1109 65) no’lu hesap numarasına yatırıp dekontunu başvuru formu ile birlikte Federasyonumuzun (0312) 309 

50 30 numaralı fax numarasına veya info@thof.gov.tr adresine mail olarak göndermeleri, kursa gelirken 

evrakların asıllarını yanlarında bulundurmaları ve Federasyon Görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. 18 

Kasım 2019 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Kurs süresince katılımcıların konaklama masrafları tam pansiyon olarak Federasyonumuzca 

karşılanacaktır. Kurs yeri ve programı daha sonra duyurulacaktır. 

İl Hakemliğine başvuran kişiler, online başvurularında bildirdikleri ilin oyunlarını, oyun müziklerini ve 

giysilerini bildiklerini beyan etmiş olurlar. 

  İl Hakemi Olabilme Şartları (THOF Hakem ve Gözlemci Talimatı Değişik 27. Madde) 

1- TC Vatandaşı olmak, 

2- En az lise mezunu olmak, 

3- En az bir ilin oyunlarını, oyunların müziklerini ve giysilerini bilmek bunu beyan etmek, 

4- 25 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak. (ay ve güne bakılmaksızın yıl hesabına göre 

değerlendirilecektir. 

5- Adli sicil belgesi alarak herhangi bir suça karışmadığını belgelemiş olmak, 

6- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezası yoktur belgesi almış olmak, 

7- En az 2. Kademe Antrenör belgesine sahip olmak ve 2020 vizesini yaptırmış olmak, 

8- Kursun başlangıcındaki mülakat (ön yeterlilik) ve sonunda yapılacak olan yazılı sınavdan başarılı 

olmak, 

9- Diğer şartları yerine getirmek kaydı ile; Üniversitelerin Konservatuar Halk Oyunları bölümlerinde 

kadrolu öğretim elemanı olarak görev yapanlar ile bu bölümlerden (en az lisans düzeyinde) mezun 

olanlar; dosyalarını hazırlayıp komisyona sunmaları halinde mülakat (ön yeterlilik) ve alan derslerinden 

muaf tutularak yalnızca hakemlik derslerine katılırlar. Tüm derslerden sınava girerek yeterli puanı 

almaları halinde il hakemi olma hakkını elde ederler. 

ONLINE BAŞVURU VE BİLGİ FORMU 

https://forms.gle/YndrZhvbJVuNBBND7  

GEREKLİ EVRAKLAR 

 Banka Dekontu 

 2 Adet Fotoğraf 

 Lise ya da daha üst mezuniyeti gösteren belge (diploma, çıkış belgesi vb.) (E-devletten alınabilir.) 

 Adli Sicil Belgesi (E-devletten alınabilir.) 

 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezası yoktur belgesi. (İl Müdürlüklerinden alınacaktır.) 

Bilgi İçin THOF Genel Sekreterlik – 0312 310 65 64 / 0530 607 74 74 
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