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………………………… ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına)
Bakanlığımız projesi olan Ünilig ile ilgili, 2018-2019 faaliyet dönemine ilişkin yapılması
gereken hususların, uzun bekleme sürecine rağmen henüz netleşmemesinden dolayı, sezon
hazırlıkları için geç kalınmaması adına, Federasyonumuzun asli görevlerine ilişkin faaliyetlerinin
ivedilikle başlaması gerekmektedir.
Bu amaçla; 2018-2019 öğretim yılında yapılması planlanan faaliyetlere katılım talepleriniz
ve Üniversitenizin iletişim bilgileri vs., sizlere daha iyi ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için
kullandığımız sistem doğrultusunda bu yıl da internet ortamında, web sayfamızda yer alan
extranet.tusf.org linki üzerinden elde edilerek düzenlenecektir.
Belirtilen sisteme giriş yapabilmek için, üniversitenizle ilgili katılım talepleri ve iletişim
bilgilerinin güncellenmesini yapmak üzere Üniversitenizden yetki verdiğiniz Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanı veya Spor Koordinatörünün, bilgisine gönderdiğimiz var olan şifreyle,
tarafımızdan istenen işlemler gerçekleştirilebilecektir. Şifrenin, SKSD Başkanı veya yetki verilmiş
kişinin dışında kimse tarafından bilinmemesi gerekmektedir.
Yetki verilen kişi ile ilgili değişiklik yapılması durumunda ilgilinin adı soyadı ve iletişim
bilgilerinin yer aldığı resmi bir yazı ile Federasyonumuza başvurulması gerekmektedir.
Federasyonumuzun www.tusf.org.tr web adresinde ana sayfada yayınlanan
extranet.tusf.org linkinde istenen bilgilerin eksiksiz ve Üniversitenizin kesin olarak katılacağı
branşlara göre doldurulup 5 Kasım 2018 tarihi ile 14 Kasım 2018 tarihi arasında güncellenmesi
gerekmektedir.
Belirtilen tarihten sonra yapılmak istenen iletişim güncellemelerini sistem otomatik olarak
kabul etmeyecek olup, branşlarla ilgili katılım taleplerinin son tarihleri hakkında ilgili branşın
açıklamalarının incelenmesi gerekmektedir.
Üniversitelerin katılacakları faaliyetler ile ilgili kesin bir bildirimde bulunmamaları
ve sonrasında sürekli olarak katılım ekleme/çıkarma talebinde bulunmaları, geçtiğimiz
yıllarda Federasyonumuz açısından faaliyet hazırlığı, planlaması gibi konularda ciddi
sıkıntılar yaşanmasına sebep olmuştur. Bu nedenle üniversitenizin kesin katılımına dair
başvuruda bulunulması hususunda hassasiyet gösterilmesi beklenmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Prof. Dr. Kemal TAMER
Federasyon Başkanı
NOT:
Üniversiteniz iletişim bilgilerinin yanlış veya eksik girilmesi yada belirtilen zaman içerisinde gereken
güncellemelerin yapılmaması halinde, bu hususta doğabilecek olumsuzluklardan Federasyonumuz
sorumlu değildir.
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