
Öğrencilerimizin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlen-
dirmeleri, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmeleri için spor 
yaptırmak, Üniversitemizin önde gelen amaçlarından biridir. 
Sporla beraber bedensel ve ruhsal gelişimlerini sağlayan öğ-
renciler birbirlerini tanıma fırsatı bularak ileriye dönük dostluk-
lar oluşturmaktadır. Dersler dışında sportif aktivitelere katılan 
öğrenci sayısını arttırmak, aktif ve başarılı sporcular yetiştir-
mek ve sporda kendini göstermek isteyen öğrencilere Spor 
Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri ve Beden Eğitimi Bölüm 
Başkanlığı okutmanları tarafından çeşitli spor branşlarda eği-
tim desteği verilmektedir. Öğrenci ve personelimizi spora teşvik 
etmek için Üniversitemiz sahip olduğu her türlü tesis, altyapı ve 
malzemeden yararlanabilmelerini sağlamaktadır. 

www.uludag.edu.tr/saglikkultur
facebook/uludagsks
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TESİS ADI ADEDİ KAPASİTESİ AÇIKLAMA

FUTBOL SAHASI

1
1500

kişilik

Çim zeminli, nizami ölçülerde, tek tribün,4 
soyunma odalı 
Turnuvalarda ve eğitim çalışmalarında 
kullanılmakta olup ücretlidir.

HALI SAHA

2 -

1 adedi ışıklandırmasız-Spor Bilimleri Fak. 
yanında

1 adedi ışıklandırmalı-çim sahanın yanında

Haftanın 7 günü  saat 09:00-21:00 arası 
kullanıma açık olup ücretlidir.

BASKETBOL SAHASI

3 -

2 adedi açık alanda, nizami ölçülerde, halı 
zeminli Spor Bilimleri Fak. yanında

1 adedi Spor Müdürlüğü yanında açık alan-
da, asfalt zeminli.

VOLEYBOL SAHASI

1 Açık alanda, nizami ölçülerde, asfalt ze-
minli.

SPOR SALONU

1 -
4 Soyunma odalı ve duşlu, tribünsüz, ışık-
landırılmış, kauçuk zeminli, ısıtma-soğut-
ma sistemli.

ESKRİM SALONU

1 -
4 Soyunma odalı ve duşlu, tribünsüz, ışık-
landırmalı, kauçuk zeminli, ısıtma-soğutma 
sistemli.

TESİS ADI ADEDİ KAPASİTESİ AÇIKLAMA

KAPALI TENİS KORTLARI

2
1500

kişi

Nizami ölçülerde, sert zeminli, ışıklandırıl-
mış, tek tribünlü
Hafta içi  saat 09:00-21:00 
Hafta sonu 09:00-17:00 arası kullanıma 
açık olup ücretlidir.

ASFALT TENİS KORTLARI

2 -

Nizami ölçülerde

Hafta içi  saat 09:00-21:00 

Hafta sonu 09:00-17:00 arası kullanıma 
açık olup ücretlidir.

TOPRAK TENİS KORTLARI

4 -

Işıklandırmalı

Hafta içi  saat 09:00-21:00 

Hafta sonu 09:00-17:00 arası kullanıma 
açık olup ücretlidir.

SAĞLIKLI YAŞAM PARKURU

1 -

440m toprak zeminli, çamlık alanında.

“Doğada Bir Gün” projesi kapsamında kul-
lanılmaktadır.

ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU

1 -

Çeşitli spor branşlarının fitness, taekwan-
do ve diğer uzakdoğu sporları, halter, es-
krim, dans, basketbol, voleybol, hentbol, 
badminton,  salon futbolu, masa tenisi 
dallarının tek çatı altında yapılmasını sağ-
lamaktadır.

SPOR TESİSLERİMİZ

2015-2016 SPOR FAALİYETLERİ KURUM İÇİ FAALİYETLERİ

MÜSABAKA ADI  MÜSABAKA  
TARİHİ

MÜSABAKA 
YERİ

KATILAN 
TAKIM SONUÇ

2016 Spor Oyunları
Müsabakaları

Futsal
Basketbol
Voleybol
Tenis
Masa Tenisi
Satranç
Eskrim

17 Mart-
14 Mayıs2016 

Spor Müdürlüğü 
tesisleri

Bayan - 
Erkek

Futsal  turnuvasına  374 sporcu 
Basketbol -  132 sporcu
Voleybol – 204 sporcu
Masa Tenisi – 40 sporcu
Tenis – 16 sporcu
Satranç – 16 sporcu
Eskrim – 16 sporcu
Toplam :  798 sporcu

 Müsabakalara  toplam   798 sporcu  63 antrenör ve 12 idareci katılmıştır.

Sportif aktivitelerde takım ruhunun geliştirilmesi, bireyler arası ilişkiler ku-
rularak sosyal olguyu ve karşılıklı saygı kavramının geliştirilmesi amacıyla 
kurum içi ve kurumlar arası müsabakalar düzenlenmektedir. Müsabakalara 
katılan öğrenciler Üniversitemizi temsil ederken başarılı sporcu ve şampiyon 
olma duygusu ile öğrencilik yıllarını ölümsüzleştirmektedirler.


