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TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 
“ÜNİLİG KARATE” MÜSABAKA TALİMATI 

 
 

Madde 1. Amaç ve Kapsam  
Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan “Ünilig ” 
Karate katılım koşullarının; üniversite yöneticilerinin, teknik sorumluların, oyuncuların ve 
diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve  kapsamında oynanacak olan 
müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.  
 
Madde 2. Kısaltmalar ve Tanımlar  
Bu Talimat metninde geçen;  
SHGM: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü, 

TÜSF: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nu,  

Federasyon Temsilcisi: TÜSF adına görev yapan yetkiliyi, 

Federasyon Gözlemcisi: Karate Federasyonu adına görev yapan yetkiliyi, 

Tertip Komitesi: Yarışmayı Tertip Eden Komiteyi, 
İl Spor Dalı Temsilcisi: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İl Sorumlularını,  

Takım: Üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan  takımlarını,  

MHK: Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nu,  

Disiplin Kurulu: TÜSF Disiplin Kurulu’nu  

Yarışma Talimatı: TÜSF Yarışma Talimatını  
ifade eder.  
 
Madde 3. Gerekli Belgeler  

KARATE   

FAALİYET TARİHİ 18 – 20 Mart 2022 

FAALİYET YERİ 
Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü                    
Burhan Erdayı Spor Salonu 

İLETİŞİM 0 506 730 37 16  

TEKNİK TOPLANTI TARİHİ SAATİ 17 Mart 2022     Saat: 17.00 

TEKNİK TOPLANTI YERİ  
Balıkesir Üniversitesi VIP Toplantı Salonu Çağış 
Kampüsü Merkez Yemekhane Yanı 

İLETİŞİM 0 506 730 37 16 

 
Not: Faaliyete katılacak üniversitelerin, Extranet üzerinden “Ünilig Katılım Taahhüt” 
bölümüne konaklama ve yemek ile ilgili bilgilerini 10 Mart 2022 tarihine kadar girmeleri 
gerekmektedir. Taahhütte bulunmayan üniversitelerin konaklama ve yemek ücretleri 
karşılanmayacaktır. 
 
Önemli not: Üniversitelerin, kafile listelerini 10 Mart 2022 tarihine kadar oluşturmaları 
gerekmektedir. Bu tarihten sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır. Üniversiteler 
Kafile listelerini, Ünilig katılım taahhütünde bulunduktan sonra oluşturabilirler. 
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(1)Üniversiteler, Teknik Toplantıda http://extranet.tusf.org/ internet adresine kayıt ettikleri 

haliyle, Üniversitelerinin Öğrenci Dekanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı veya Spor 

Koordinatörlüğünden imzalı / onaylı kafile listesi,   

(2)Öğrenci kimlik belgeleri (Öğrenci belgesi) 

(3)TÜSF Sporcu Kartları  

(4)Covid19 Uygulama Yönergesinde belirtilen belgeler 

 
Madde 4. Katılım Koşulları –Kafile sayıları 
(1) Karate faaliyetine katılmak isteyen takımlar;  

a. Her takım 6 sporcuya kadar en fazla 1, 6 ve üzeri sayıda sporcu katılımda 2 Yabancı uyruklu 
sporcu oynatabilir.  

b.Üniversiteler yarışmaya 11 erkek (5 ferdi ve 2 yedek takım kumite için, 3 takım ve 1 ferdi 
kata için) 9 bayan (5 ferdi ve takım kumite için, 3 takım ve 1 ferdi kata için) en fazla 20  
sporcu ile katılabilirler. 

(2)  Karate faaliyetine katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan takımlar, 
Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 
 
Madde 5. Organizasyon ve Sorumluluklar  
(1) Müsabakaların oynanacağı salonları tahsis eden üniversiteler ve kurumlar, müsabaka 
alanının düzenini sağlar, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini alır, müsabakanın genel 
organizasyonunu yaparlar. 

(2)  Müsabakalar Karate Federasyonunun hakem desteği ile gerçekleştirilir.  

(3) Federasyon Temsilcisi, tüm raporları ve müsabaka sonuçlarını TÜSF’ye göndermekle 
yükümlüdür.  

(4) Karate faaliyetine ilişkin yarışma programı ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin 
yürütülmesi konularında TÜSF yetkilidir.  

(5) Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar TÜSF tarafından alınır ve gerekli işlemlerin yapılması 
için ilgili birimlere bildirimde bulunulur.  
 
Madde 6. Oyun Kuralları ve Açıklamalar 

1. Yarışmalar WKF kurallarına göre yapılacaktır. 
2. Yarışmalar  Kumite ve Kata dalında  Ferdi ve Takım olarak yapılacaktır. Takımlar kata 

ve kumite sporcu (ve varsa erkek takım kumite için en fazla 2 yedek sporcu) listelerini 
ayrı ayrı sıkletleriyle belirtilmiş olarak teknik toplantıda teslim edecekleridir. 

3. Üniversiteler her sıklette 1 sporcu ile katılabilir, sporcular kendi sıkletlerinde 
yarışabilir. Takım Kumite maçları 5+2 erkek, 3+1 bayanla, Takım Kata maçları 3 bayan, 
3 erkekle yapılabilir. 

4. Yarışmalar RÖPESAJ ve ELEME sistemi ile yapılacaktır. 
5. Maçlar : Erkeklerde 3 dakika, Bayanlarda 3 dakika olarak yapılacaktır. 
6. Tartılar müsabaka gününden bir gün önce yapılacaktır. Yarışmalarda kg. toleransı 

yoktur. 
7. Yarışmacıların yarışmalara katılabilmesi için,  Karate- Do Federasyonun onaylı Mavi ve 

üstü  kuşak kimlik kartları ve lisansları ile resimli öğrenci belgelerinin olması 
gerekmektedir. 

8. Sıkletler:  
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Bayan Ferdi Kumite              : 50 kg, 55 kg, 61 Kg, 68 kg, +68 kg 
Erkek Ferdi Kumite               : 60 kg, 67 kg, 75 kg., 84 kg, +84 kg  
Erkek Ferdi Kata                    : 1 sporcu 
Bayan Ferdi Kata                   : 1 sporcu 
Erkek Takım Kata                   : 3 sporcu 
Erkek Takım Kumite              : 5+2 sporcu (ferdi sıkletlere katılan 5 kişi ve buna ek         
olarak 2 yedek sporcu olabilir.) 
Bayan Takım Kata                   : 3 sporcu 
Bayan Takım Kumite              : 3+1 sporcu (ferdi sıkletlere katılan sporcular içerisinden 
oluşturulacaktır.) 

9. Ferdi yarışmaya giren sporcular aynı zamanda takımı oluşturacaklardır. Erkek takım 
kumite için 2 yedek sporcu ayrıca getirilebilir. Kumite sporcuları maçta kullanmaları 
zorunlu olan dişlik, ellik ile ayak koruyucularını kendileri temin edeceklerdir. 

10. Sporcular öğrenci kimliklerini müsabaka öncesi hakem heyetine ibraz edeceklerdir. 
11. 6 ve daha az sayıda sporcu ile yarışmalara katılan takımlar 1 idareci veya antrenör 

görevlendirmek zorundadırlar.  
 
Madde 7. Oyuncuların Uygunluğu  
(1) Müsabakalara katılacak sporcular TÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen yaş sınırında       
(01.01.1994 – 31.12.2004) olmalıdırlar. 

(2) Sporcuların TÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen şartları taşımaları zorunludur. 

(3) Sporcular, onaylı listede yer alarak öğrenci kimliği ve TÜSF Sporcu Kartına ve Covid19 
Uygulama Yönergesinde belirtilen belgelere sahip olmalıdırlar.  

(4) Bu maddede belirtilen hususlara aykırı davranan takımlar hakkında hükmen mağlubiyet 
ve turnuvadan ihraç kararı vermeye TÜSF müsabaka tertip komitesi yetkilidir.  
 
Madde 8.İtiraz Prosedürü 
Bir takım bir hakem kararı ile veya herhangi bir olay nedeni ile müsabaka sırasında olumsuz 
bir şekilde kendi aleyhlerine bir durum oluştuğuna inanıyorlar ise, itiraz prosedürü şu şekilde 
ilerlemelidir. 
(1) İtiraz eden takımın antrenörü veya idarecisi, ilgili maçın bitiminde hakem masasına itiraz 

ettiğini belirtmeli ve itiraz formunu doldurmalıdır.  
(2) 10 dakika içerisinde durumu açıklayan bir yazıyı 300,00-TL teminat ücreti ile birlikte 

Federasyon Temsilcisine sunmalıdır. Eğer itiraz kabul edilirse teminat ücreti iade edilir.  
(3) Karate müsabakaları ile ilgili her türlü itiraz TÜSF Yarışma Talimatına uygun olarak Tertip 

Komitesine yapılır.  

 

Madde 9. Müsabaka Sonuçlarının Tescili  
Müsabaka ve yarışma sonuçları, TÜSF tarafından tescil edilir.  
 

Madde 10.Diskalifiyeler 
Sporcular veya takımlar Tertip Komitesi tarafından ihraç edilebilir. Bundan ayrı olarak, şiddet, 
sözel veya fiziksel saldırı, şüpheli oyun sonucu gibi davranışlardan dolayı oyuncu 
organizasyondan ihraç edilebilir. Tertip Komitesi bahsedilen bu davranışlar nedeni ile takımın 
diğer üyelerinin katılımından dolayı (herhangi bir şey yapmasalar bile) tüm takımı ihraç 
edebilir. 
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Madde 11. Disiplin Hükümleri  
(1) Bu Talimata ve TÜSF’nin diğer talimatlarına aykırı davranan oyuncular, teknik sorumlular, 
yöneticiler, takımlar ve diğer ilgililer hakkında TÜSF Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.  

(2) Olaylı müsabakaların raporları, Federasyon Temsilcisi tarafından toplanarak 72 saat içinde 
faks, E-mail, vb. iletişim araçlarıyla TÜSF’ye gönderilir.  

 
Madde 12. Kupa ve Madalyalar  
(1) SHGM tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde müsabakaları sonunda birinci, ikinci 
ve üçüncü olan takıma kupa, sporculara madalyalar verilir.  
(2) Kupa töreni organizasyonu TÜSF tarafından yapılır.  
(3) Üniversiteler TÜSF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine 
katılmak zorundadırlar.  
 
Madde 13. Yol-Yemek ve Konaklama Giderleri  
Faaliyete katılacak üniversitelerin Konaklama yol ve yemek ücretleri aşağıdaki maddelere 
göre federasyonumuz tarafından ödenecektir. 
(1) Takımlar oynayacakları yarışma ve müsabakalara ilişkin ulaşımlarını Uçak, Tren, 

Üniversite aracı, Otobüs v.b. ulaşım vasıtaları ile yapabilirler. Ancak, federasyonumuz, 
ulaşım ücretlerini müsabaka merkezinin bulunduğu belediyeye ait şehirlerarası otobüs 
rayiçlerini esas alarak ödeyecektir.  

(2) Kafileye ödenecek yol gideri; Federasyonumuzca hazırlanan “Yol Ücreti Tutanağı” 
karşılığında ilgili üniversitenin idarecisine ödenecektir. Söz konusu tutanağın bir sureti 
Üniversitelerin SKSD Başkanlıklarına kafile idarecisi tarafından teslim edilecektir.  

(3) Konaklama yapacak takımların kafilelerine konaklama ücretleri ilgili mevzuata göre TÜSF 
tarafından ödenecektir.  Federasyonun belirlediği otelde konaklamayan kafilelerin otel 
ücretleri Üniversitelerince karşılanacaktır. 

(4) Faaliyet yapılan ildeki Üniversite yemekhanesinden faydalanılması halinde ücretler TÜSF 
tarafından, faydalanılmaması halinde Üniversitelerince karşılanacaktır. Gidiş ve 
dönüşteki iaşeler üniversitelere aittir. 

(5) Müsabakalara geldikleri Federasyon Temsilcisi ve Gözlemcisi tarafından tespit edilen ve 
sahaya çıkma hakkı bulunan kişi sayısı kadar ödeme yapılacaktır. 

(6) En fazla 10 Sporcu, 2İdareci, Antrenör, Masör vb. ödeme yapılacaktır. (Toplam 12 kişi) 
Takımlar fazla sporcu ya da idareci, Antrenör vb. getirmek isterlerse giderleri tüm 
giderleri Üniversitelerine ait olacaktır. 

(7) Turnuvadan ihraç edilen antrenör, idareci, sporcu veya takımlara, ihraç edildiği tarihe 
kadar olan konaklama bedeli ödenebilir. 

Müsabakaların yapılacağı illerde bulunan takımlara ilçeler dahil olmak üzere herhangi bir 
ödeme yapılmaz. 

Madde 14. Gözlemci ve Hakemler  
(1) Müsabakalarda, Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen hakemler tarafından 
yönetilir. 
 
Madde 15. Tertip Komitesi 

 
Not: Faaliyete katılacak üniversitelerin, Extranet üzerinden “Ünilig Katılım Taahhüt” 
bölümüne konaklama ve yemek ile ilgili bilgilerini 10 Mart 2022 tarihine kadar girmeleri 
gerekmektedir. Taahhütte bulunmayan üniversitelerin konaklama ve yemek ücretleri 
karşılanmayacaktır. 
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TÜSF Yarışma Talimatına uygun olarak aşağıdaki şekilde oluşur.  
Başkan : Federasyon Temsilcisi, Tertip Komitesinin Başkanıdır.  

Üye : İl Müdürü ve/veya (faaliyet üniversitede yapılıyor ise) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanı,  

Üye : İlgili Spor dalının Federasyon Gözlemcisi,  

Üye : İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü,  

Üye : Üniversite Sporları Federasyonu İl Temsilcisi  

Üye : İlgili Spor Dalının İl Temsilcisi,  

Üye : Varsa ilgili branşın TÜSF Teknik Kurul Üyesi  

Üye : Üyelerce gerek görülmesi durumunda yarışmalara katılan üniversite yöneticileri 

arasından seçilecek en fazla 3 kişi.  

İlgili spor dalının federasyon gözlemcisinin bulunmadığı durumlarda bu görev ilgili spor 

dalının il temsilcisi ile TÜSF İl temsilcisi tarafından yürütülür. 

 

Madde 16. Talimatta Düzenlenmeyen Hususlar  
Bu Talimatta ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi             
TÜSF’ye aittir.  
 
Yürürlük 
MADDE 17- Bu talimat, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonunun web sayfalarında yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
MADDE 18- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı yürütür. 
 
 
 
 
 


