MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
KAMP UYGULAMA ESASLARI
MADDE 1- (1) Kış ya da Yaz Kamplarından birine katılım zorunludur.
MADDE 2- (1) Öğrenci kış ve yaz kampı tercihine göre dersin bulunduğu yarıyılda veya
üst yarıyıllarda kampa katılabilir. Kampın değerlendirmesi dersin alındığı yarıyılda yapılır.
Değerlendirme notu ilgili yarıyıla işlenir. İkinci kez kampa katılmak isteyen öğrenci açılan
kamplara kontenjan dâhilinde ve bölüm başkanlığının onayı ile katılabilir. Ancak ikinci kez
kampa katılan öğrenciler üniversite katkısından yararlanamaz.
MADDE 3- (1) Kamp ve yol masrafları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bütçesinden
karşılanır.
MADDE 4- (1) Kamp süresi boyunca katılımcı öğrenciler izinli sayılır. Kamp süresi
içerisinde yapılamayan dersler uygun bir takvim içinde telafi edilir.
MADDE 5- (1) Kamplara bir kamp koordinatörü/yetkilisi, alanla ilgili yeteri kadar
öğretim elemanı ve destek personeli, Yüksekokul Yönetim Kurulunca görevlendirilir. Görevli
öğretim elemanlarının masrafları (Konaklama bedeli, yolluk yevmiye) Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu tarafından karşılanır.
Kamp koordinatörünün/yetkilisinin görev süresi bir yıldır. Kampla ilgili yazışmalar,
görev dağılımları ve işleyişle ilgili yapılacaklar kamp koordinatörünün/yetkilisinin görev ve
sorumluluklarıdır.
MADDE 6- (1) Kamplar 3 günden az 7 günden fazla olamaz.
MADDE 7- (1) Kampın sevk ve idaresinden kamp müdürü sorumludur.
MADDE 8- (1) Kamp sonunda her öğrenci için ayrı ayrı ”değerlendirme raporu”
hazırlanır. Değerlendirme raporlarını kamp koordinatörünün/yetkilisinin katkısıyla ilgili
öğretim elemanları hazırlar.
MADDE 9- (1) Kamp başarısı ilgili öğretim elemanları tarafından başarılı/başarısız
olarak değerlendirilir. İlgili kampı başaramayan öğrenciler, kampı tekrar eder.
MADDE 10- (1) Kampı başarıyla tamamlayan öğrencinin not dökümünde bu durum
belirtilir. Ayrıca mezuniyetinde de hangi kampları bitirdiği yazılı olarak yer alır.
MADDE 11- (1) Disiplinsizlik ile ilgili durumlarda Devlet Memurları Disiplin
Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
MADDE 12- (1) Bu uygulama esaslarında belirtilmeyen hususlar Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 13- (1) Bu uygulama esasları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunca
kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 14- (1) Bu uygulama esaslarını, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
yürütür.

