T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
KAMP EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ DERSİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - Bu yönergenin amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin
Lisans Eğitim-Öğretim Programlarında bulunan ve öğrencilerin mezun olabilmeleri için 4 yıllık lisans dönemi
içinde almaları gereken "Kamp Eğitimi ve Yönetimi" dersinin seçimi, kamplarına katılımı ve kampların işleyişi
ile görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönerge; "Kamp Eğitimi ve Yönetimi" dersinin seçimi, gruplandırılması, kamplara katılımı ve
kampların işleyişi ile görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 18. maddesine dayanır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)
s)

Üniversite: Kastamonu Üniversitesi'ni
Rektörlük: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünü,
Spor Yöneticiliği Bölümünü,
Doğa Sporları: Üniversite yerleşkesi içinde uygulaması mümkün olmayan doğa yürüyüşü, hedef
bulma, dağcılık, kaya tırmanışı, mağaracılık, rafting, nehir ve durgun su kanosu, kayak, sualtı,
yelken, dağ bisikleti vb. kendine özgü doğa alanlarında gerçekleştirilen açık hava sporlarını,
Uygulamalı Kamp Eğitimi ve Yönetimi: Kastamonu Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü
öğrencilerinin 4 yıllık lisans öğrenimleri sürecinde, katılmaları gereken ve mezuniyet şartı olan, en
az 6 günlük yoğunlaştırılmış bir açık hava sporları eğitimini,
Doğa Yürüyüşü: (Trekking) Dağ ve orman koşullarında yapılan uzun süreli (günlük 10-20 km) toplu
yürüyüşleri,
Hedef Bulma: (Orienteering) Doğa koşullarında özel olarak hazırlanmış parkurlarda harita ve
pusula kullanılarak yapılan bireysel ve takım halinde gerçekleştirilen açık hava sporunu,
Dağcılık: Yüksek rakımlarda yapılan özel hazırlık gerektiren süreli yürüyüş ve tırmanmayı
gerektiren doğa sporunu,
Kaya Tırmanışı: özel hazırlanmış eğimli, dik ve ters eğimli kaya yada suni parkurlarda yapılan
tırmanma sporunu,
Mağaracılık: Mağara inceleme, kültür ve turizmini,
Rafting: Hızlı su akıntılarında uygun teçhizat ve rafting botları ile yapılan açık hava sporunu,
Nehir ve durgun su kanosu: Durgun nehir, göl ve deniz ortamlarında, durgun su için imal edilen
kanolarla yapılan su sporunu,
Kayak: Kar ortamında Kuzey, Alp ve Snow board disiplinlerini içeren kış sporlarını,
Sualtı: Sualtı ekipmanları ile tahsisli dalma alanlarında uygun deniz yada göl ortamlarında
gerçekleştirilen sualtı sporunu,
Yelken: Rüzgar sörfü, optimist, yelkenli Katamaran vb. sporları içeren açık hava sporlarını,
Dağ Bisikleti: Dağ koşulları için üretilmiş bisikletlerle yapılan açık hava sporunu,
Kamp Sorumlusu: Spor Yöneticiliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim
Kurulunca seçilen ve açılan Doğa sporları kampının sorumlu yöneticisini,
Eğitim Sorumlusu: Spor Yöneticiliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim
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Kurulunca seçilen ve Doğa sporları kamp döneminde eğitim programlarının yürütülmesinden
sorumlu yöneticisini ifade eder.
Kamp Eğitimi ve Yönetimi dersinin işleyişi
MADDE 5 - (1) Kamp Eğitimi ve Yönetimi;
a) Kastamonu Üniversitesi , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünde okuyan tüm
öğrencilerin, mezun oluncaya kadar, teorisini Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yerleşkesinde,
uygulamasını ise seçilen doğa sporuna uygun sezon ve ortamda gerçekleştirmekle zorunlu olduğu
uygulamalı bir derstir.
b) Doğa sporlarının teorisi, sorumlu öğretim üyesi koordinatörlüğünde, eğitim programında yer aldığı
şekilde dönem içi konferans şeklinde, farklı doğa sporları uzmanlarının da desteği ile gerçekleştirilir.
c) Öğrenci, dersin uygulamalı kamp eğitimi ve yönetimini ise mezuniyet durumuna gelinceye kadar
kendi seçeceği bir dönemde yine kendi seçeceği bir kampa katılarak tamamlayabilir.
d) Kamplar, her öğretim yılı başında yaz ve kış dönemlerinde olmak üzere akademik takvimde yer alır,
alanında uzman eğitimcilerin sorumluluğunda, uygun ekonomik koşullarda düzenlenir.
e) Öğrencilerin bireysel sigortaları Üniversite tarafından yapılır.
f) Öğrenciler Üniversitenin organize ettiği kampların yanında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sınırlı yaş
grupları için organize ettiği Gençlik Kamlarına da katılabilir ve istenilen belgeleri ibraz ederek
Uygulamalı Kamp eğitiminden muafiyet isteyebilir.
g) Kulüpler ve milli takımlar için organize edilen kamplar "Kamp Eğitimi ve Yönetim Dersi" yerine
geçmez.
h) Bireysel sigortası dışında öğrenciler seçtikleri uygulamalı kamp eğitimine, kendi masraflarını
karşılayarak katılırlar.
i) Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencileri mezun oluncaya kadar en az bir uygulamalı kamp eğitimine
katılmak zorundadırlar.
j) Öğrenciler kamp eğitimi süresince izinli sayılırlar. Uygun sezon içinde gerçekleşen ancak akademik
süre içinde (varsa) yapılamayan diğer dersler uygun bir haftada telafi edilebilir.
k) Uygulamalı kamp eğitimi ve yönetiminde yeteri kadar öğretim elemanı ya da uzman, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu içerisinden veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu dışından Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından görevlendirilir.
l) Görevlendirilen öğretim elemanları ya da uzmanların yol ve konaklama giderleri üniversitenin ilgili
bütçesinden karşılanır.
Kamp Eğitimi ve Yönetimi Dersi Kamplarının Temel İlkeleri
MADDE 6 - (1) Yaz, yelken, kayak, Doğa yürüyüşü, hedef bulma eğitimi kamplarında;
a) Spor yükseköğrenimi alan gençlere olimpik sporların dışında, üniversite yerleşkesi içinde yapılması
mümkün olmayan doğa sporlarına yönelik bilgi, becerileri ve alışkanlıklar kazandırmak,
b) Doğa sporlarını planlama, programlama ve yönetme becerilerini geliştirmek,
c) Kamp eğitimi ile planlı ve programlı olarak birlikte yaşama alışkanlığını kazandırmak.
d) Açılan doğa sporunun temel beceri, gelenek ve kültürel gelişimlerine programda yer vermek.
e) Seçilen doğa sporu etkinlikleri ile iş birliğini, takım çalışmasını ve kurallı yaşamayı esas almak.
f) Çevre bilincine ve doğada yaşamın farkındalığına ağırlık vermek.
g) Fiziksel, zihinsel, sosyal, ruhsal, duygusal ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunarak güven duygusunu
artırmak, değerlerine olan ilgi ve bağlarını güçlendirmek,
h) Açık havada yaşamayı, doğayı sevme ve çevreyi koruma alışkanlığını kazandırmak,
i) Okuyan gençlerin birbirlerini tanımaları arkadaşlık ve dostluk bağları kurmalarına imkân vermek ve bu
duygularını geliştirmek, gibi temel ilkelere yer verilir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
Kamp Sorumlusunun görevleri
MADDE 7 - (1) Kamp Eğitimi ve Yönetimi Dersi kamplarında kamp sorumlusu;
a) Kamp sorumlusu olarak görevlendirilen Öğretim Elemanı kampın yapılacağı yerle ilgili yapılacak her
türlü yazışmayı hazırlar, dekanlık ve Rektörlükçe yapılacak resmi izin ve başvuruları koordine eder.
b) Kamp eğitim, öğretim ve yönetim çalışmalarıyla ilgili işlerin kimler tarafından yapılacağını tespit eder
ve ilgililere duyurur.
c) Kampın başlamasından en az bir gün önce yöneticilerle birlikte kamp mahallîni inceler, eğitim ve
yönetim eksikliklerini tespit eder, gerektiğinde ilgili makamlara önerilerde bulunur.
d) Kampın, amacına uygun olarak açılması ve yönetilmesinden sorumludur.
e) Kamptaki eğitim ve öğretimle ilgili görevlilerin programa uygunluğunu denetler, aralarında iş birliği ve
koordinasyonu sağlar, gerektiğinde görev değişikliği yapabilir.
f) Kamplardaki taşınır malları, ilgililerden tutanakla teslim alır ve kampın sonunda bunları bir tutanakla
teslim eder.
g) Kampta ihtiyaç duyulan malzemenin temin edilmesini sağlar.
h) Kampın yangın ve benzeri durumlarda emniyeti için gerekli her türlü tedbiri alır.
i) Gerekli ilk yardım ve güvenlik önlemleri ile nöbet çizelgesinin hazırlanmasını sağlar.
j) Kampın ilk günü, tüm görevlileri ve görevlerini tanıtır. Kuralları açıklar ve bunlara uyulmasını sağlar.
k) Eğitim, öğretim ve kültürel etkinliklerle ilgili değerlendirmeleri ile kamp ve çevresi hakkındaki görüş
ve önerilerini kampın sonunda bir raporla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne bildirir.
Eğitim sorumlusunun görevleri
MADDE 8 - (1) Kamp Eğitimi ve Yönetimi Dersi Eğitim sorumlusu;
a) Kampta eğitim ve öğretim hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesi için,kamp öncesi ve sırasında
gerekli hazırlıkları yapar ve yürütür.
b) Kampta güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalara yardımcı olur.
c) Kampın açılışında, öğretim elemanları ile toplantı yaparak eğitim ve öğretim planlarını açıklar.
d) Öğretim elemanları arasında, kamp etkinliklerine ilişkin iş bölümü yapar.
e) Eğitim grup ya da takımlarının oluşturulması, disiplin işleri veya yarışma sonuçlarının
değerlendirilmesi, toplantı, konferans, konser, kamp ateşleri, gezi, tören ya da gösteri hazırlama gibi
eğitime yönelik her türlü etkinliklerin yürütülmesine rehberlik eder.
f) Öğretim elemanları ile her akşam toplantı yaparak günlük çalışmaları değerlendirir, bir sonraki günün
eğitim programını açıklar, organize eder ve kamp sorumlusuna bilgi verir.
Kampta görevlendirilen öğretim elemanlarının görevleri
MADDE 9 - (1)Öğretim Elemanları;
a)
b)
c)
d)

Kendi eğitimine verilen gruptan birinci derecede sorumludur.
Grubunu kamp programına ve vakit çizelgesine göre yönetir.
Gruplar arasında iyi ilişkiler ve iş birliği sağlanmasına önem ve fırsat verir.
Ekip bireyleri ve tüm kamp bireyleri arasında olumlu iletişim ilkelerine ve sporun kültürüne
uygun alışkanlıklar geliştirilmesine destek olur.
e) Sağlık sorunları ile ilgilenir, hasta olanları zamanında kamp doktoruna bildirir.
f) Ekibi için aldığı eşya ve taşınır malların bakımından sorumludur.
g) Ekibine verilecek nöbet ve diğer hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olur.
h) Nöbet görevlerinde;
i.
Kampın emniyetini ve güvenliğini sağlar.
ii.
Nöbeti süresince acil durumlar dışında nöbet yerini terk etmez.
iii. Kampçıların zamanında yatıp kalkmasını ve kamp mekânında gereken sessizliğin ve
huzurlu ortamın korunmasını sağlar.
3

Kamp eğitimine katılan kampçıların uymaları gereken kurallar
MADDE 10- (1) Kamp eğitimine katılanlar;
a)
b)
c)
d)
e)

Kamp kuralları ve kamp programına uymak,
Kamp yöneticilerince kamp ve eğitimi ile ilgili verilen görevleri yapmak,
Kamp sınırları dışına izinsiz çıkmamak ve kampı terk etmemek,
Kamp tesis ve malzemelerini iyi kullanmak ve korumak,
Tüm kamp sakinlerine karşı saygılı davranmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamalı Kamp Eğitimi ve Yönetimi Dersi Etkinlikleri
MADDE 11-(1) Uygulamalı Kamp Eğitimi Etkinlikleri;
a) Temel Kayak Eğitimi Uygulamaları,
i.
Alp Disiplininin temel uygulamalarını içerir.
ii.
Düz kayma, Karsapanı, Alıkomalı dönüşler, yan kayma ve paralel kayma tekniklerini kapsar.
b) Bütünleşik yaz kampı uygulamaları,
i.
Doğa yürüyüşü(Trekking), Hedef bulma(Oryantiring),
ii.
Pusula ve harita kullanma,
iii. Kamp yeri ve çevresinin olanaklarına göre, mağara gezisi, kaya tırmanışı, dağ bisikleti, nehir
kanosu, rafting vb. etkinliklerin birlikte yapılabileceği birleşik kampçılık eğitimi olarak
gerçekleştirilir.
c) Bütünleşik Yelken ve su sporları uygulamaları,
i. Rüzgâr sörfü, Katamaran, Optimist vb. yelkenli su sporlarının yanında yüzme ve diğer kampçılık
becerileri ve uygulamaları bütünleşik olarak uygulanır.
d) Sualtı yaz kampı uygulamaları,
i. Su altı eğitiminde uzman kuruluşlarla işbirliği yapılarak, tahsisli uygun ortamlarda yetkili
eğitimciler tarafından verilen aletli dalış eğitimleri.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamplarda Disiplin İşleri
MADDE 12 - (1) Kamp Eğitimi ve Yönetimi Dersi Kamplarındaki disiplinle ilgili işlemler,
a) Kampa katılan öğrencilerin kamp kurallarına uymayan tutum ve davranışları Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine,
b) Öğretim elemanları ve diğer görevliler için ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Kamp disiplin kurulu

MADDE 13- (1) Kamp Eğitimi ve Yönetimi Dersi Kamp disiplin kurulu;
a) Eğitim sorumlusu başkanlığında, iki öğretim elemanından oluşur, gerekli hâllerde kurula
öğrencilerden de bir kişi alınır.
b) Uygulamalı Kamp Eğitimi ve Yönetimi Dersi kamplarında, disiplin kurulu Üniversitenin ve Üniversite
öğrenciliğinin saygınlığını olumsuz etkileyebilecek tutum ve davranışlarda bulunan öğrencinin
kamptan uzaklaştırılmasına karar verebilir.
c) Öğrencinin uzaklaştırma cezası alması durumunda öğrenciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz,
d) Tüm disiplin konuları ile ilgili kararlar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna resmi bir raporla iletilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE-14- (1) Bu yönerge; Kastamonu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu yönerge hükümlerini, Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor
Yöneticiliği Bölümü Bölüm Başkanı yürütür.
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