MEHMET AKIF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi lisans
düzeyinde beden eğitimi ve spor eğitim öğretiminde içerik, uygulama, değerlendirme ve sınav
esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge Üniversitemiz birimlerinde okutulan "Beden Eğitimi I-II /
Beden Eğitimi ve Spor Kültürü, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi” gibi derslerle ilgili eğitim,
öğretim, sınav, değerlendirme ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı’nın görev ve
yetkilerine ilişkin konuları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Kanun’un 5 (i) maddesi ve Üniversitelerde
Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13, 14, 15 inci maddeleri ile Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.
Kadrolar
MADDE 4- (1) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nün akademik, teknik ve idari
personel ihtiyacı Rektör tarafından ya doğrudan bölüme kadrolu olarak atanır ya da 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca görevlendirilecek elemanlarla
karşılanır.
Organlar
Bölüm Kurulu
MADDE 5- (1) Bölüm Kurulu, Bölümün akademik organıdır. Bölüm Başkanı ve
Yardımcısının (Yardımcılarının) yanı sıra bölümün kadrolu öğretim elemanlarının kendi
aralarından seçeceği bir öğretim elemanından oluşur. Bölüm Kurulu Üniversite birimlerinde
gerçekleştirilen beden eğitimi ve spor programlarının düzenlenmesi, öğretim elemanlarının
görevlendirilmesi ve beden eğitimi ve spor etkinlikleri için gerekli araç, gereç ve fiziksel
olanaklardan en etkin biçimde yararlanılmasını sağlayacak önlemlerin alınması konusunda
gerekeni yapar. Bölüm Kurulunun önerileri Bölüm Başkanlığınca değerlendirilerek Rektörlüğe
sunulur ve Rektörlük Olur’u ile uygulamaya konulur.
Bölüm Başkanı
MADDE 6- (1) Bölüm Başkanı, Rektör tarafından 3 (üç) yıl için atanır. Süresi dolan
bölüm başkanı yeniden atanabileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan
atanmasındaki usule göre görevden alınabilir. Bölüm Başkanı, bölümdeki kadrolu öğretim
elemanlarından en az bir kişiyi belirtilen görevleri yapmak üzere Bölüm Başkan Yardımcısı
olarak atayabilir. Bölüm Başkanı gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm Başkanının
görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Bölüm Başkanı, bölümün akademik
ve idari organlarının başıdır. Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve bölümle ilgili her türlü
etkinliklerin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde
kullanımını sağlamaktan sorumludur.
(2) Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları Bölüm Başkanlığınca
izlenir ve denetlenir.

MADDE 7- (1) Bölüm Başkanı, her öğretim yılı sonunda Bölümün geçmiş yıldaki
eğitim-öğretim etkinliği ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan bilgileri ve önerileri
Rektörlüğe sunar.
MADDE 8- (1) Bölüm Başkanlığı her düzeyde beden eğitimi ve spor kurs
programlarını önerip Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü
(MAKÜSEM) aracılığı ile gerçekleştirebilir.
Eğitim Öğretim ve Sınavlar
Ders görevlendirmeleri
MADDE 9- (1) Üniversitede okutulan "Beden eğitimi I-II / Beden Eğitimi ve Spor
Kültürü, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi” dersleri öncelikle Bölüm Başkanlığı öğretim
elemanlarınca verilir. Bölümün yeterli öğretim elemanının bulunmadığı durumlarda diğer
birimlerin ilgili öğretim elemanları, ilgili birimin izni ile görevlendirilebilir. Ders
görevlendirmeleri Üniversite Rektörlüğünce belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.
MADDE 10- (1) Bölüm derslerinde görevlendirilen tüm öğretim elemanları Bölüm
Başkanlığına bağlı olarak çalışırlar.
Öğretim elemanı alımı
MADDE 11- (1) Bölüme alınacak öğretim elemanı adaylarının, özellikleri ve sayısı
Bölüm Kurulunca belirlenir. Aranacak özellikler arasında; yüksek lisanslı ya da en az beş yıl
deneyimli ve pedagojik formasyonlu olmak ön koşuldur. Bu koşullar gerek görüldüğünde
Bölüm Kurulunun önerisiyle Rektörlükçe geçici olarak askıya alınabilir.
MADDE 12- (1) Birimlerin eğitim öğretim programında yer alan tüm beden eğitimi ve
spor dersleri için kesin kayıt, kayıt yenileme, ders programlarının düzenlenmesi, devam
zorunluluğu, sınav türleri, uygulaması ve esasları, sınavların değerlendirilmesi, başarı notunun
belirlenmesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine
göre yapılır.
MADDE 13- (1) Bu yönergede yer almayan konularda Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu yönergeyi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

