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MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

KAMP YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

AMAÇ 

Madde - 1 

Bu Yönergenin amacı; Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mesleki 

beceri ve tecrübelerini geliştirmek yapılan kamp eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.   

 

KAPSAM 

Madde - 2 

Bu yönerge, Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen bütün kamp 

eğitimlerini ve bütün bölüm öğrencilerini kapsar.  

 

DAYANAK 

Madde - 3 

Bu Yönerge, Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 17. 

maddesinin 3. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

TANIMLAR 

Madde - 4 

Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite: Munzur Üniversitesini, 

b) Senato: Munzur Üniversitesi Senatosunu, 

c) Fakülte: Spor Bilimleri Fakültesini, 

ç) Dekanlık: Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığını 

d) Fakülte Kurulu: Spor Bilimleri Fakültesi Kurulunu, 

e) Yönetim Kurulu: Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

f) Bölüm: Spor Yöneticiliği, Antrenörlük, Rekreasyon ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü, 

g) Başkanlık/Bölüm Başkanlığı: Spor Yöneticiliği, Antrenörlük, Rekreasyon Beden Eğitimi ve 

Spor Bölüm Başkanlığını 

(ğ) Kamp İdarecisi: Yapılacak her türlü kamp eğitimleri ile ilgili her türlü işin koordinesinden, 

takibinden sorumlu olan, mümkünse dersin açılacağı bölümlerden görevli öğretim elemanları 



arasından veya ilgili bölümlerden Bölüm Başkanlığı’nca önerilen ve fakülte yönetim kurulu ile 

belirlenen kişiyi, 

(h) Öğretim Elamanı: Kampta görevlendirilen öğretim elemanını 

(ı) Destek Elemanı: Yapılacak kamp eğitimleri ile ilgili alanda resmi eğitmenlik belgesine sahip 

ya da lisans eğitiminde ilgili alanda uzmanlık eğitimi almış veya belge sahibi olunmaması 

durumunda ilgili alanla bilgi ve tecrübe sahibi olan kamp uygulaması esnasında öğretim elemanına 

yardımcı elemanları, 

(i) Öğrenci: Kamp derslerini alan Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerini, 

(j) Öğrenci Grubu: Kamp idarecisi tarafından öğretim elemanı sorumluluğuna verilen yeteri 

sayıdaki öğrenci topluluğunu 

(j) Sağlık Hizmetleri Elemanı: Yapılacak olan kamp eğitimlerinde herhangi bir yaralanma, 

sakatlık ve hastalık sırasında ilk müdahaleyi yapacak en az ilk yardım belgesine sahip kişiyi, 

(k) Yönerge: Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kamp Yönergesini 

 

GÖREVLENDİRME, BAŞVURU, KAYIT, KAMP VE SÜRESİ  

Madde 5-  

(a) Kamp ile ilgili kamp idarecisi, yeterli sayıda öğretim elamanı, destek ve sağlık hizmetleri 

elamanı kampın tür ve özelliğine göre ilgili bölüm başkanı önerisi ve yönetim kurulu kararı 

ile görevlendirilir. 

(b) Kamp idarecisi ve görevli elemanların konaklama bedeli, yolluk ve yevmiyeleri Sağlık Kültür 

ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanır. 

(c) Öğrenci kamp tercihine göre dersin bulunduğu yarıyılda veya diğer yarıyıllarda kampa 

katılabilir.  

(d) Kampın değerlendirmesi kamp sırasında yapılır. Kamp sonunda her öğrenci için ayrı ayrı” 

değerlendirme raporu” hazırlanır. Değerlendirme raporlarını kamp idarecisinin katkısıyla 

ilgili öğretim elemanları hazırlar. 

(e) Kampı başarıyla tamamlayan öğrencinin durumu değerlendirme notu olarak yer alır ve ilgili 

yarı yıla işlenir. 

(f) Öğrenciler kamp ile ilgili (yol, konaklama vb.) tüm masrafları kendileri karşılarlar. 

(g) İkinci kez kampa katılmak isteyen öğrenci açılan kamplara kontenjan dahilinde bölüm başkanı 

onayı ile katılabilir. İkinci kez kampa katılan öğrenciler eğer varsa üniversite katkısından 

yararlanamazlar. 

(h) Kamp süresi boyunca katılımcı öğrenciler izinli sayılır. Kamp süresi içinde yapılamayan 

dersler uygun bir takvim içinde telafi edilir. 

(i) Kamplar 3 günden az 10 günden fazla olamaz. 

(j) Kamp eğitim alanları kampın türüne, kapsamına ve içeriğine uygun olarak seçilir. Konaklama, 

güvenlik, yiyecek içecek ve eğitim açısından herhangi bir olumsuzluk taşımamasına dikkat 

edilir 



İKİNCİ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Sorumluluklar ve Uyulması Gereken Kurallar 

Madde - 6 

Kamp İdarecisinin görev ve yetkisi 

a) Kampın, amacına uygun olarak açılması sevk ve idaresinde sorumludur. 

b) Kamp idarecisi kampın yapılacağı yerle ilgili yapılacak her türlü yazışmayı hazırlar, dekanlık 

ve rektörlükçe yapılacak resmi izin ve başvuruları koordine eder. 

c) Kampla ilgili eğitim ve öğretim planını hazırlar. 

d) Kamp eğitim, öğretim ve yönetim çalışmalarıyla ilgili işlerin kimler tarafından yapılacağını 

tespit eder ve ilgililere duyurur. 

e) Kampın başlamasından önce kamp elemanlarıyla birlikte kamp mahallîni inceler, eksikliklerini 

tespit eder, gerektiğinde ilgili makamlara önerilerde bulunur. 

f) Kamptaki eğitim ve öğretimle ilgili görevlilerin programa uygunluğunu denetler, aralarında iş 

birliği ve koordinasyonu sağlar, gerektiğinde görev değişikliği yapabilir. 

g) Kampta ihtiyaç duyulan malzemelerin ve ulaşım için gerekli aracın temin edilmesini sağlar. 

h) Kamplardaki taşınır malları, ilgililerden tutanakla teslim alır ve kampın sonunda bunları bir 

tutanakla teslim eder. 

i) Kampın güvenliği ve emniyeti için gerekli her türlü tedbiri alır veya alınmasını sağlar. 

j) Eğitim-öğretim ve kültürel etkinliklerle ilgili değerlendirmeleri, kamp ve çevresi hakkındaki 

görüş ve önerilerini, kampla ilgili çekilen fotoğraf ve videoları tutanak halinde kampın sonunda 

bir raporla Fakülte Dekanlığına bildirir. 

 

Madde - 7 

Öğretim Elemanlarının Görev ve Yetkileri 

(a) Kamp idarecisine karşı sorumludurlar. 

(b) Kendi eğitimlerine verilen öğrenci grubundan sorumludurlar. 

(c) Grubundaki kamp öğrencilerini hazırlanan kamp eğitim öğretim programına göre yönetirler. 

(d) Grubu için kendisine verilen kamp malzemesi ve ekipmandan sorumludurlar. 

(e) Kampın güvenliği ve emniyeti için yapılan çalışmalara yardımcı olurlar. 

(f) Kendi grubuna verilen kamp öğrencilerinin başarı durumunu değerlendirirler. 

Madde 8 – 

Öğrenciler tarafından uyulması gereken kurallar 

(a) Grubunda bulundukları öğretim elemanı ve kamp idarecisine karşı sorumlu olmak 

(b) Kamp süresince kamp programına uygun hareket etmek  

(c) Kamp kurallarına uymak ve düzeni bozmamak 

(d) Kampın sükûn ve huzurunu bozacak fiilleri yapmamak 

(e) Kampın güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmamak 

(f) Kamp ile ilgili verilen görevleri yapmak 



(g) Kamp sınırları dışına izinsiz çıkmamak ve kampı terk etmemek 

(h) Kamp malzemelerini korumak ve zarar vermemek 

(i) Kamp uygulamaları sırasında doğaya ve çevreye zarar vermemek 

(j) Kamp esnasında karşılaşılan olağan dışı durumlar hakkında derhal bilgi vermek 

(k) Katılacakları kampın hava şartları ve iklim özelliklerine göre uygun hazırlanmak  

(l) Kamp süresince alkol kullanmamak 

(m) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ hükümlerine uymak 

(n) Kamp taahhütnamesini imzalamak 

(o)  Kampa tahsis edilen yerleri iyi ve temiz kullanmak, sebep oldukları zarar ve ziyanı ödemek 

(p) Kamp programına ve kurallarına uymayan öğrenciler maruz kaldıkları her türlü olumsuzluktan 

kaynaklı zarar ve ziyandan kendileri şahsen sorumludurlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Disiplin İşleri 

Madde 9 – 

Kamplardaki disiplinle ilgili işlemler, 

(a) Kampa   katılan   öğrencilerin   kamp   kurallarına   uymayan   tutum   ve   davranışları   

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(b) Öğretim elemanları ve diğer görevliler için ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 10 – (a) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Munzur 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 181– (a) Bu Yönerge Munzur Üniversitesi Senatosunun onayı ile yürürlüğe girer. 

(b) Bu yönerge hükümleri Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından 

yürütülür. 

 

 

30.06.2022 tarih ve 2021-2022/18.05 sayılı senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.  
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MUNZUR ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
KAMP SÖZLEŞMESİ 

 

Kamp Kayıt Sözleşmesi: 

Bu sözleşme Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ………………….. bölümü tarafından 

…../…../20…. - …../…../20… tarihleri arasında ………………………………………………… 

düzenlenecek olan ………………………………………………. kampı dahilindeki eğitim çalışmalarını 

düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

1. Eğitim, Fakültemiz tarafından kampa katılacak öğrencilerin seviyelerine uygun gruplar oluşturulmak 

suretiyle kamp eğitim programına uygun bir şekilde verilecektir. 
2. Kamp ücreti, verilecek eğitim çalışmalarını ve tam pansiyon konaklamayı kapsar. 
3. Eğitim sırasında tüm güvenlik tedbirleri alınmış olmasına rağmen kampın özelliği gereği söz konusu 

olabilecek spor kazalarından Fakültemiz sorumlu değildir. 
4. Kamp eğitimi süresince oluşabilecek hava koşulları nedeniyle programda meydana gelebilecek aksamalar 

ya da iptaller için ücret iadesi ya da yeni bir kamp tarihi verilmesi mümkün değildir. 
5. Kamp dahilinde yapılan kamp yada spor dalı ile bağdaşmayan her türlü malzeme bulundurulması ve 

kullanılması yasaktır. 
6. Öğrenci özel bir sağlık durumuna sahipse bunu bildirmesi ve yanında mutlaka bulundurması gerekli 

ilaçlarını reçete ile Fakültemizi bilgilendirmesi gerekmektedir. 
7. Öğrencinin sağlık güvencesi yoksa, genel- özel vb. sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Sağlık 

sigortası yaptırmayan öğrencilerin sorumluluğu tamamen kendisinde olup, tedavi masraflarından 

fakültemiz sorumlu olmayıp öğrenci tarafından karşılanmak zorundadır. 
8. Öğrenciler kampla ilgili herhangi bir bilgi belge, resim vb. şeyleri izinsiz olarak paylaşım yapamazlar. 

Fakültemiz kamp süresince yapılan faaliyetlerin görüntülenmesi ve uygun gördüğü yerlerde kullanılması, 

yayınlanması haklarını saklı tutar. 
9. Disiplinsizlik ile ilgili durumlarda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri 

uygulanır. 
10. Kampa katılanlar Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanmış olan kamp 

yönergesine, uygulanacak olan kamp programına ve kurallarına tam olarak uymayı kabul taahhüt ederler. 

Yukarıda yazılı bulunan şart ve kuralların kampın disiplinli ve verilecek eğitimin başarılı olabilmesi için 

gerekli olduğuna, bunlara tam olarak uyacağıma, spor bilimleri fakültesi kamp yönergesine, kamp 

kuralları ve öğrenci ahlakına uygun davranacağıma aksi takdirde kampla ilişiğimin kesileceğini ve bu 

halde tarafımızdan herhangi bir talepte bulunmayacağımı kabul beyan ve taahhüt ederim. İş bu 

taahhütname tarafımca tanzim ve imza olunmuştur                                         

    .……/……/20….. 

Öğrenci Adı Soyadı 

İmza 

Öğrenci Bilgileri Acil Durumlarda Ulaşılması Gereken Kişi 

Tc. No :   Adı Soyadı :   

Adı Soyadı :   Telefon :   

Bölüm/Sınıf   Yakınlık Derecesi :   

Doğum Tarihi :       

Doğum Yeri :   Adı Soyadı :   

Kan Grubu :   Telefon :   

Telefon :   Yakınlık Derecesi :   

Adres :   

  


