KARAR 2014/46
Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığının teklifi doğrultusunda, “Uşak Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi Uygulamalı Kamp Eğitimi Yönergesi” nin aşağıdaki şekliyle kabulüne;
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
UYGULAMALI KAMP EĞİTİMİ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1-(1): Spor Bilimleri Fakültesi tüm bölümlerinde okuyan öğrencilerinin Lisans Eğitim-Öğretim
Programlarında bulunan, mezun olabilmeleri için lisans döneminde almaları gereken Doğa, Su ve Kış
Sporları derslerinin uygulamalı Kamp Eğitimine katılım, değerlendirme ve işleyişi ile ilgili görevlilerin
yetki, öğrencilerin sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1): Bu Yönerge Doğa Sporları, Su Sporları ve Kış Sporları derslerinin, uygulamalı kamp
eğitimine katılım, değerlendirme ve kampların işleyişi ile ilgili görevlilerin yetki,öğrencilerin
sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1): Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 18. maddesi hükümlerine dayanır.
Tanımlar
MADDE 4-(1): Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
b) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,
c) Fakülte: Spor Bilimleri Fakültesini,
d) Kamp Yöneticisi: Fakülte Kurulunca görevlendirilen Doğa Sporları, Kış Sporları ve Su Sporları
Uygulamalı Kamp Eğitimi’nde, idari sorumlu öğretim elemanını,
e) Eğitim Koordinatörü: Fakülte Kurulunca görevlendirilen Doğa Sporları, Kış Sporları ve Su Sporları
Uygulamalı Kamp Eğitimi’nde, eğitim programından sorumlu öğretim elemanını,
f) Eğitmen: Fakülte Kurulunca görevlendirilen Doğa Sporları, Kış Sporları ve Su Sporları Uygulamalı
Kamp Eğitimi’nde, Eğitim Gruplarından sorumlu öğretim elemanını,
g) Eğitim Grubu: Doğa Sporları, Kış Sporları ve Su Sporları Uygulamalı Kamp Eğitimi’nde,
Eğitmenler tarafından belirlenen öğrenci grubunu,
h) Öğrenci: Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerinde okuyan ve ilgili dersi
kodlayan öğrencileri ifade eder.
ı) Kamp Eğitimi: Fakülte öğrencilerinin lisans öğrenimleri sürecinde katılmaları gereken Doğa
Sporları, Su Sporları ve Kayak dersinin konaklamalı, yoğunlaştırılmış uygulamalı kamp eğitimini,
i) Doğa Sporları: Üniversite yerleşkesi içinde yapılması mümkün olmayan Doğa Yürüyüşü ve
Kampçılık, Oryantiring, Dağcılık, Kaya Tırmanışı, Akarsu Sporları, Dağ Bisikleti vb. kendine özgü doğa
alanlarında gerçekleştirilen doğa ve macera sporlarını,
j) Su Sporları: Üniversite yerleşkesi içinde yapılması mümkün olmayan Yelken, Rüzgar sörfü, Kite,
Kano, Sualtı, vb. kendine özgü doğa alanlarında gerçekleştirilen su sporlarını,
k) Kış Sporları: Üniversite yerleşkesi içinde yapılması mümkün olmayan Kayak, Tur Kayağı,
Snowboard vb. kendine özgü doğa alanlarında gerçekleştirilen kış sporlarını,

l) Doğa Yürüyüşü ve kampçılığı (Backpacking): Çadır kampında geceleme, dağ, orman vb. kırsal
arazi koşullarında yapılan uzun süreli (günlük 10-20 km) doğa yürüyüşleri sporunu,
m) Oryantiring (Hedef Bulma): Doğada özel olarak hazırlanmış parkurlarda harita ve pusula
kullanılarak, bireysel ve takım halinde gerçekleştirilen doğa sporunu,
n) Dağcılık: Yaz ve kış şartlarında yüksek rakımlı (3000m ve üzeri) dağlarda yapılan ve öncesinde
özel hazırlık gerektiren yürüyüş ve tırmanmayı içeren süreli doğa sporunu,
o) Kaya Tırmanışı: Farklı eğim derecesinde ve zorluklardaki kaya tırmanış rotalarına, tırmanıcı
tarafından yerleştirilen geleneksel güvenlik donanımlarıyla emniyet alınarak gerçekleştirilen dikey ve
yatay tırmanış sporunu,
ö) Akarsu Sporları: Zorluk dereceleri değişebilen akarsularda, Rafting, Kano, Nehir Kayağı vb.
üzerinde, kürek ile yönlendirilerek yapılan akarsu sporlarını,
p) Dağ Bisikleti (Mountain Bike) : Dağ koşulları için üretilmiş donanımlarla yapılan bisiklet sporunu,
r) Yelken: Bir tekne üzerinde, yelken yardımıyla rüzgar kuvvetini kullanarak su üzerinde seyir yapılan
su sporunu,
s) Rüzgar sörfü (Windsurf): Bir tahta (board) üzerinde, yelken yardımıyla rüzgar kuvvetini kullanarak
su üzerinde seyir yapılan su sporunu,
t) Kite (uçurtma) sörfü: Rüzgâra karşı kendi başına uçabilen ve paraşüte benzeyen bir uçurtmanın
kaldırma ve çekme kuvvetini kullanarak bir tahta üzerinde suda kayarak yapılan su sporunu,
u) Kano: Nehir ve durgun su kanosu; durgun nehir, göl ve deniz ortamlarında, durgun su için imal
edilmiş kanoların kürekle hareket ettirilerek yapılan su sporunu,
ü) Sualtı: Uygun donanımlar ile gerçekleştirilen sualtı sporunu,
v) Kayak: Farklı eğimlere sahip pist ve doğal arazide iki ayağa ayrı ayrı takılan kayak araç-gereciyle
eğim aşağı icra edilen spor dalıdır.
y) Tur kayağı: Dağ ve arazi koşullarında eğim yukarı ve aşağı harekete imkan veren özel kayak
ekipmanıyla gerçekleştirilen kayak sporu.
z) Snowboard: Farklı eğimlere sahip pist ve doğal arazide iki ayak birlikte takılan tahta ile eğim aşağı
icra edilen kış spor dalını tanımlar.

Kamp Eğitiminin işleyişi
MADDE 5-(1): Kamp Eğitiminin işleyişi;
a) Uşak Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerinde okuyan ve programlarında alması
gereken öğrencilerin, mezun oluncaya kadar, kuramsal kısmını Yüksekokul yerleşkesinde,
uygulamasını ise seçilen Doğa Sporlarına, Su Sporlarına, Kış Sporlarına uygun sezon ve ortamında
gerçekleştirmekle zorunlu olduğu uygulamalı bir derstir.
b) Kamp Eğitimi dersinin teorisi, sorumlu Öğretim Elemanı tarafından, eğitim programında yer aldığı
şekilde dönem içinde gerçekleştirilir.
c) Kamp Eğitimi dersinden başarısız olan öğrenciye bütünleme sınavı ve tek ders sınavı hakkı
verilmez.
d) Öğrenciler Kamp Eğitimine kendi masraflarını karşılayarak katılırlar.İlgili ilan Fakültenin resmi web
sayfasında açıklanır.

e) Öğrenciler ilan edilen tarihte ve şekilde Kamp Eğitimi yapılacak yere ulaşırlar. İlgili ilan Fakültenin
resmi web sayfasında açıklanır.
f) Öğrencilerin Kamp Eğitimi’ndeki değerlendirilmesi ve başarıları; Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği’ne göre yapılır. Değerlendirme sonrası ders notu, öğrencinin trankriptine Kamp Eğitimi
sonunda işlenir.
g) Kamp Eğitimi’ne katılan öğrenci; akut ya da kronik bir rahatsızlığı varsa (kullanmak zorunda olduğu
ilaçları da yanında getirerek) Kamp Yöneticisine bildirmek zorundadır.
h) Kamp Eğitimi’ne katılan öğrenciler kullandıkları malzemelerden sorumludur.
i)Kamp Eğitimi’ne ihtiyaç kadar Öğretim Elemanı, Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilir.
j) Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının yolluk ve yevmiyeleri Fakültenin ilgili bütçesinden karşılanır.
Kamp Eğitiminin Temel İlkeleri
MADDE 6-(1): Kamp Eğitiminin Temel İlkeleri;
a) Üniversite yerleşkesi içinde yapılması mümkün olmayan Doğa Sporları, Su Sporları ve Kış
Sporlarına yönelik bilgi, becerileri ve alışkanlıklar kazandırmak,
b) Doğa Sporları, Su Sporları ve Kış Sporlarını planlama, programlama ve yönetme becerilerini
geliştirmek,
c) Kamp Eğitimi ile planlı ve programlı olarak birlikte yaşama alışkanlığını kazandırmak.
d) Yapılan Doğa Sporları, Su Sporları ve Kış Sporları’nın temel beceri, gelenek ve kültürel
gelişimlerine katkıda bulunmalarını sağlamak.
e) Kamp Eğitimi etkinlikleri ile iş birliğini, takım çalışmasını, kurallı yaşama alışkanlık ve disiplinini
kazandırmak.
f) Çevre bilincini ve doğada yaşamın önemini öğrenmek.
g) Fiziksel, zihinsel, sosyal, ruhsal, duygusal ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunarak özgüven ve öz
yeterlilik duygusunu artırmak.
h) Farklı sınıflarda-bölümlerde okuyan öğrencilerin birbirlerini tanımaları, iletişim kurmaları, etkileşimde
bulunmaları ve karşılıklı bağımlılık duygularını kurmalarına imkan vermek, bu duygularını geliştirmek
gibi temel ilkelere yer verilir.
Görev ve Sorumluluklar
MADDE 7-(1): Kamp Yöneticisinin görevleri;
a) Kamp Yöneticisi olarak görevlendirilen Öğretim Elemanı, kampın yapılacağı yerle ilgili yapılacak her
türlü yazışmayı hazırlar, Fakülte Dekanlığı ve Rektörlüğe yapılacak resmi izin ve başvuruları koordine
eder.
b) Kamp Eğitim’inde, eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarıyla ilgili işlerin kimler tarafından
yapılacağını tespit eder ve ilgililere duyurur.
c) Kampın Eğitimi’nin başlamasından en az bir gün önce, kampın yapılacağı tesis-malzemeleri inceler,
eksikliklerini tespit eder, gerektiğinde ilgili makamlara önerilerde bulunur.
d) Kampın Eğitimi’nin amacına uygun olarak açılması ve yönetilmesinden sorumludur.
e) Kampın Eğitimi’ndeki eğitim ve öğretimle ilgili görevlilerin programa uygunluğunu denetler,
aralarında iş birliği ve koordinasyonu sağlar, gerektiğinde görev değişikliği yapabilir.
f) Kampın Eğitimi’nde ihtiyaç duyulan malzemenin temin edilmesini sağlar.

g) Gerekli ilk yardım ve güvenlik önlemleri ile görev çizelgesinin hazırlanmasını sağlar.
h) Kamp Eğitimi’nin ilk günü öğrencilere görevlileri tanıtır. Kamp kurallarını açıklar ve bunlara
uyulmasını sağlar.
i) Kamp eğitiminin sonunda, kamp ile ilgili görüş ve önerilerini bir raporla Fakülte Dekanlığı’na bildirir.
Eğitim Koordinatörünün görevleri
MADDE 8-(1) : Eğitim Koordinatörünün görevleri;
a) Kampta eğitim ve öğretim hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesi için 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 ile her gün toplantı yaparak günlük çalışmaları değerlendirir, bir sonraki günün
eğitim programını açıklar, organize eder ve Kamp Yöneticisine bilgi verir.
Eğitmenin görevleri
MADDE 9-(1): Eğitmenin görevleri;
a) Kendi eğitimine verilen gruptan sorumludur.
b) Grubunu kamp programına ve zaman çizelgesine göre yönetir.
c) Gruplar arasında iyi ilişkiler ve iş birliğini sağlar.
d) 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 yönlendirir.
Kamp eğitimine katılan öğrencilerin uymaları gereken kurallar
MADDE 10-(1): Kamp Eğitimi’ne katılan öğrenciler;
a)Öğrenciler, Kamp Eğitimi’nde görevli tüm Öğretim Elamanlarına karşı sorumludur.
b) Kamp kuralları ve kamp programına uymak,
c) Kamp yöneticilerince kamp ve eğitimi ile ilgili verilen görevleri yapmak,
d) Kamp sınırları dışına izinsiz çıkmamak ve kampı terk etmemek,
e) Kamp tesis ve malzemelerini iyi kullanmak ve korumak,
f) Kamp tesis kurallarına uymak,
g) Tüm kamp sakinlerine karşı saygılı davranmak zorundadır.
Kamplarda Disiplin İşleri
MADDE 11-(1): Kamplardaki disiplinle ilgili işlemler,
a) Kampa katılan öğrencilerin kamp kurallarına uymayan tutum ve davranışları Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Kamp Disiplin Kurulu
MADDE 12-(1): Kamp Disiplin Kurulu;
a) Eğitim Yöneticisi başkanlığında, görevli öğretim elemanlarından oluşur.
b) Uygulamalı Kamp Eğitimi’nde, Kamp Disiplin Kurulu Üniversitenin ve Üniversite öğrenci
saygınlığını olumsuz etkileyebilecek tutum ve davranışlarda bulunan öğrencinin durumu tutanakla
kayıt altına alınır. Kamp bitiminde Y.Ö.K disiplin yönetmeliğine göre işlem yapılır.
c) Tüm disiplin konuları ile ilgili kararlar Fakülte Dekanlığı’na sunulmak üzere raporla iletilir.

Yürürlük
MADDE 13-(1): Bu yönerge; Uşak Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 14-(1): Bu yönerge hükümlerini, Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı yürütür.

