MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETĠCĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESĠ
Senato: 22 Haziran 2010 / 282-7-G

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; spor yöneticisi adaylarının eğitim-öğretim
programlarında yer alan konuları uygulama ortamı içinde görmeleri, yöneticilikle ilgili kazanmış
oldukları bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek iş ortamı içinde uygulayabilmeleri ve
mezuniyet sonrası çalışma hayatına kısa sürede uyum sağlayabilmeleri için öğrencilere deneyim fırsatı
verecek çalışmalarla ilgili kuralları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor
Yöneticiliği Bölümü Spor ve Rekreasyon Yönetimi Uygulamasını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek-23’üncü maddesi esas
alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Başkanlık: Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği
Bölüm Başkanlığını,
b) Bölüm: Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği
Bölümünü,
c) İlgili Kuruluşlar: Spor hizmeti sunan kuruluşlara destek sağlayan Milli Olimpiyat
Komiteleri, spor federasyonları, spor ürünleri imalatçıları, toptancıları ve perakendecileri, spor tesisi
inşaat firmalar, görsel, işitsel medya kuruluşları spor yönetim firmalarını,
d) Müdürlük: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünü,
e) Spor Kuruluşu: Spor hizmeti sunmakta olan profesyonel ve amatör statüdeki spor
kulüplerini, üniversitelerin spor hizmeti sunan birimlerini, yerel yönetimlerin spor bölümlerini, fitnes
ve benzeri aktivite sunan kuruluşları, turizm kuruluşlarının spor hizmeti sunan birimlerini,
f) Uygulama Komisyonu: Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor
Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinin yöneticilik uygulamalarını takip eden komisyonu,
g) Uygulama Yöneticisi: Kuruluşta/işyerinde uygulama yapan öğrenciden sorumlu, ona
doğrudan doğruya iş ve görev veren ve onu denetleyen en az üniversite mezunu amirini,
h) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
i) Yüksekokul: Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu,
j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yönetim Kurulunu
ifade eder.
Bölüm uygulama komisyonu
MADDE 5 – (1) Bölüm Uygulama Komisyonu, tümü Bölüm öğretim elemanlarından olmak
üzere Bölüm Başkanlığınca belirlenen 3 kişiden oluşur.
Uygulama Süresi
MADDE 6 – (1) Uygulamanın toplam süresi en az 25 gündür. Spor faaliyetleri genellikle yoğun
olarak hafta sonlarında veya tatil günlerinde düzenlendiğinden hafta sonları ve tatil günleri de çalışma
günleri kapsamındadır. Öğrenci, uygulamayı hiç ara vermeden yapabileceği gibi çeşitli aralıklarla da
yerine getirebilir.
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(2) Uygulamalar, üçüncü yarıyılın bitiminden itibaren yarıyıl içi veya yaz tatilinde yapılır. 8 inci
yarıyılın bitimine kadar uygulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci daha sonraki dönemde
bu yükümlülüğünü yerine getirir.
(3) Öğrenci, mezun olabilmek için uygulama esasları hükümleri uyarınca yapılması gereken
uygulamaları başarı ile tamamlamak zorundadır.
(4) Uygulama, Uygulama Komisyonunun öğrencinin uygulama başvurusunu kabul ettiği tarihten
önce başlatılmaz.
(5) Öğretim planında bir derse ilişkin olarak ayrıca belirtilen uygulama çalışmaları ve yarıyıl
içinde yapılan çalışmalar uygulamaya dahil değildir.
(6) Çift anadal programında olan öğrenci, hem anadal lisans hem de çift anadal programının
uygulamasını yapar.
Uygulama Yeri
MADDE 7 – (1) Öğrencinin nerede uygulama yapacağına öğrencinin Uygulama Bilgi Formunda
belirtmiş olduğu tercihleri dikkate alınarak Bölüm Uygulama Komisyonu tarafından karar verilir.
(2) Öğrenci, kendi tercih ettiği ve Uygulama Komisyonunun onayladığı kurum ve kuruluşlarda
uygulama yapar. Öğrenci, Spor Kuruluşu veya İlgili Kuruluşlarda uygulama yapar.
Uygulama dosyası
MADDE 8 – (1) Uygulama Dosyasında yer alması gereken belgeler:
a) Yüksekokul Müdürlüğünün yazısı,
b) Uygulama Bilgi Formu,
c) Uygulama Değerlendirme Formu (Uygulama Yöneticisi tarafından doldurulur),
d) Uygulama Raporu Formatı,
e) Yüksekokul Uygulama Yönergesi.
Rehber öğretim elemanlarının tespiti
MADDE 9 – (1) Bölüm Başkanlığı uygulamayı yönetecek rehber öğretim elemanlarını ve her
öğretim elemanına düşecek öğrenci sayısını belirler.
Öğrencinin görev ve sorumlulukları
MADDE 10 – Uygulamada devam zorunludur. Mezun olabilmek için öğrencilerin
uygulamalarını belirtilen sürede başarı ile tamamlaması gerekir.
(2) Uygulamaya katılan öğrenci, uygulama süresince işyeri çalışma disiplinine ilişkin mevzuata
ve yüksekokul disiplin yönetmeliği hükümlerine uymakla yükümlüdür.
(3) Uygulama yapan öğrenci uygulama yaptığı kuruluşun çalışma kurallarına, düzen ve
disiplinine uymak ve çalıştığı yerde kullandığı her türlü mekan, alet, malzeme, araç ve gereçleri özenle
kullanmakla yükümlüdür; yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğacak her türlü sorumluluk
öğrenciye aittir.
(4) Uygulama yapan öğrenci uygulama çalışmaları süresince Uygulama Yöneticisinin yönetim,
gözetim ve denetiminde yaptığı işleri, gerekli her tür materyali (belge, fotoğraf, proje ve benzeri)
Bölüm Uygulama Komisyonunun belirlediği şekilde düzenleyerek Uygulama Raporu hazırlayıp
Bölüm Başkanlığına teslim eder.
Ġşyerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Öğrencinin işyerinde programıyla ilgili dalda çalışmalarına önem verilmeli;
bilgi, beceri ve deneyim kazanması sağlanmalıdır.
(2) Öğrenci uygulamanın amacı dışında görevlendirilmez.
(3) Uygulamasını bitiren öğrenci, Uygulama Değerlendirme Formunu ve Uygulama Bilgi
Formunu, Uygulama Yöneticisi ve Kuruluş onayı ile Yüksekokul Müdürlüğüne teslim eder.
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Uygulamanın değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Öğrenci Uygulama Bilgi Formu ve Uygulama Değerlendirme Formu
Uygulama Yöneticisine ulaştırır. Uygulama Yöneticisi, bu formlarda yer alan bölümleri doldurur, ilgili
yerleri onaylar ve Uygulama Komisyonuna iletir.
(2) Uygulama Bilgi Formu ve Uygulama Değerlendirme Formu Uygulama Komisyonu tarafından
değerlendirilir. Öğrenci, uygulama çalışmaları ile ilgili mülakata çağrılır, mülakat sonucunda
Uygulama Komisyonu öğrencinin durumunu başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Başarılı olan
öğrenciye "S", başarısız olana ise "U" harfli başarı notu verilir.
(3) Öğrenci uygulamasını başarı ile tamamlayamaz ya da komisyonca yetersiz görülürse takip
eden ilk uygulama döneminde uygulamayı tekrar eder.
(4) Sonuçlar, uygulama belgelerinin teslim edildiği yarıyılın sonuna kadar ilan edilir.
Diğer hükümler
MADDE 13 – (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Marmara
Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi hükümleri uygulanır.
(2) Yüksekokul yönetimi, uygulamaya başlama veya uygulamaya başlanılan yerin değiştirilmesi
konusunda; uygulama yapılacak yerin bu Yönergede belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadığı, işyeri
olanaklarının uygulamacının eğitimine elverişli olup olmadığı hakkında karar vermeye yetkilidir.
Ayrıca, Yüksekokul Yönetim Kurulu veya yetki verilecek organ veya kişi, uygulamanın devamı
süresince uygulamacının, bu Yönergenin amaç maddesinde belirlenen eğitim programına, meslek
kurallarına uygun uygulama yapıp yapmadığını denetler.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge Marmara Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönergeyi Marmara Üniversitesi Rektörü adına Marmara Üniversitesi
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürü yürütür.
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