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TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

ÜNİVERSİTE SPORLARI İL KOORDİNASYON KURULU TALİMATI 
 

Genel Hükümler 
                                               
         Madde 1- Amaç 

Üniversite Sporları İl Koordinasyon Kurulu’nun amacı; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile iş 
birliği yaparak, il sınırları içerisindeki üniversiteler arasında koordinasyonu sağlamak, Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve ildeki üniversiteler arasında düzenlenecek 
olan resmi ya da özel sportif faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamaktır. 
 
Madde 2- Kapsam  
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı’nın düzenlediği ve düzenlenmesine onay verdiği il 
içindeki faaliyetlerinin uygulama esaslarını kapsar. 
 
Madde 3- Dayanak  
Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Esas Hükümler 
 

 Kurulun Yapısı ve İşleyişi: 
1- Üniversite Sporları İl Koordinasyon Kurulu (Genel Kurul) İl’ de bulunan üniversiteleri temsilen, 
üniversite rektörlüklerince belirlenen, spordan sorumlu bir (1) kişinin katılımıyla gerçekleşir.  
 

2- Üniversite Sporları İl Koordinasyon Kurulu’nun Yönetim Kurulu’nu belirlemek üzere yapılacak ilk 
toplantı çağrısını Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu yapar. Sonraki toplantılar, oluşturulan Yönetim 
Kurulu’nun çağrısı üzerine yapılır. 
 

3- Üniversite Sporları İl Koordinasyon Kurulu Yönetim Kurulu seçimleri iki (2) yılda bir TÜSF Genel 
Kurulunu takip eden iki ay içerisinde yapılır. 
 

 4- Üniversite Sporları İl Koordinasyon Kurulu’nun ve seçilecek Yönetim Kurulu’nun Başkanı TÜSF İl 
Temsilcisidir. Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere toplanır. Genel Kurulda üniversiteyi 
resmi olarak temsil eden her genel kurul üyesi, Genel Kurul tarihinden en az (3) üç gün öncesine kadar 
TÜSF Genel Sekreterliğine yazılı başvuruda bulunarak İl Koordinasyon Kurulu Yönetim Kurulu için aday 
olabilir. Adayların isimleri TÜSF’nin resmi web sitesinde duyurulur. Yeterli sayıda aday olmaması (en az 
yarıdan 1 fazla) durumunda seçim yapılmaz ve görev, o seçim dönemi boyunca İl Temsilcisi tarafından 
yürütülür. Yönetim Kurulu seçimleriyle ilgili iş ve işlemleri TÜSF İl Temsilcisi yürütür. 
 

 5- Yönetim Kurulu Seçimi gizli oy ve açık tasnif şeklinde gerçekleşir. Seçim sonucu, en fazla oy alandan 
en az oy alana doğru sıralanır. En çok oy alan (5-7) beş-yedi aday yönetim kuruluna asil üye olarak seçilir.  
Üniversite sayısı en fazla (20) yirmi olan illerde yönetim kurulu (5) beş kişiden oluşur. Üniversite sayısı 
yirmiden fazla olan illerde ise yönetim kurulu (7) yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunda Yedek Üye 
bulunmaz. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir Başkan Yardımcısı seçer. 
 
6- Üniversite Sporları İl Koordinasyon Yönetim Kurulu iki (2) seneliğine seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı 
olan İl Temsilcisi’nin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, ilgili yürürlükteki mevzuat 
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çerçevesinde yeni atanan il temsilcisinin atanma tarihini müteakip (2) iki ay içerisinde seçimli olağanüstü 
genel kurul yapılır. (7) yedi kişiden oluşan yönetim kurulunda en az (4) dört kişinin görevden ayrılması, 
(5) beş kişiden oluşan yönetim kurulundan ise en az (3) üç kişinin görevden ayrılması halinde yeni 
yönetim kurulu seçimi için olağanüstü genel kurul yapılır. Olağanüstü Seçim çağrısını Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu yapar. 
 

7- Üniversite Sporları İl Koordinasyon Yönetim Kurulu kararları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 
Ana Statüsüne ve ilgili talimatlara aykırı olmamak kaydıyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 
Eşitlik halinde Başkanın kullandığı oy lehine karar verilir. 
 

8- Üniversite Sporları İl Koordinasyon Yönetim Kurulu, çalışmalarını kendi iç yönergeleri ile belirler ve 
yönergeler Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun onayı ile yürürlüğe girer. Yönetim Kurulunun 
aldığı kararları karar defterine yazılır ve imzalanır. 
 

9- Üniversite Sporları İl Koordinasyon Yönetim Kurulu, kuruluş amacı çerçevesinde iş ve işleyişlerini 
sağlıklı bir şekilde yürütmek için kendi içerisinde görev dağılımı yapar. Kurul, kendi içerisinde istediği 
kadar alt komisyon oluşturabilir. Spor branşları ile ilgili kurullar kurabilir ve il spor branş sorumluları 
görevlendirmesi yapabilir. 
 

10- Üniversite Sporları İl Koordinasyon Yönetim Kurulu, ildeki üniversiteler ile Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu arasındaki koordinasyonu sağlarken, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 
benimsediği uygulama ve talimatlara bağlı kalır. Üniversitelerle yapılan her türlü iş ve işlemlerle ilgili 
olarak Federasyona bilgi verir. 
 

11- Üniversite Sporları İl Koordinasyon Yönetim Kurulu, ilindeki üniversitelerde her türlü spor branşının 
yaygınlaştırılması ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu yapısının ve faaliyetlerinin tanıtılması 
konusunda, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile koordineli olarak çalışmalar yapar (Seminer, 
panel, konferans, sportif organizasyon vb). 
 

12- Üniversite Sporları İl Koordinasyon Yönetim Kurulu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’na 
sponsorluk ve marketing çalışmaları konularında yardımcı olur. Sponsorluk anlaşmaları Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyonu üzerinden yürütülür. Fatura ve diğer hukuki işlemler Federasyon 
tarafından düzenlenir. Sponsorluk gelirlerinden zorunlu giderler dışında kalan gelir, öncelikle İl 
Koordinasyon Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen veya ilde düzenlenen faaliyetler için kullanılır. 
 

13- Üniversite Sporları İl Koordinasyon Yönetim Kurulu, ildeki üniversiteler arasında düzenlenen sportif 
faaliyetlerle ilgili olarak Web sayfası düzenler, organize edilen müsabakalarla ilgili sonuçlar ile gerekli 
duyuruları web sayfasında duyurur. 
 

Son Hükümler 
 

14- 11.08.2017 tarihinde yürürlüğe giren “İl Koordinasyon Kurulu talimatı” yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

15- Bu talimatta değişiklik yapmaya ve yer almayan konular hakkında karar almaya ve uygulama 
yapmaya TÜSF Yönetim Kurulu yetkilidir. 
 

16- Bu talimat, Federasyonun resmi web sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 

15- Bu talimatı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı yürütür. 


