
 

ODTÜ SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 

SPOR TESİSLERİ KULLANIM KURALLARI 

Bu yönerge, Spor Müdürlüğü birimine bağlı hizmet veren kampus içerisinde bulunan 

aşağıdaki spor tesislerini içermektedir; 

 Spor Salonları 

o Büyük Spor Salonu 

o Baraka Spor Salonu 

o Spor Merkezi 

 Squash kortları 

 Halı Sahalar 

o Halı sahalar 

o Çamlık bölgesi sentetik çim futbol sahası 

 Tenis kortları (açık ve kapalı kortlar) 

 

GENEL KULLANIM KURALLARI 

1. Tüm spor tesislerinde kullanıcılar spor kıyafeti ve spor ayakkabı ile spor yapabilirler. 

Günlük ayakkabı ve günlük kıyafet (kot pantalon vb) ile spor tesislerinin kullanılması 

kesinlikle yasaktır.  

2. Tüm spor tesisleri online rezervasyon sistemi ile kullanıcı tarafından rezerve 

edilecektir.  

a. Kullanıcı rezervasyon yapıp 1 saat öncesine kadar rezervasyonunu iptal 

etmediği koşulda bir hafta süre ile başka gelmek isteyen bir kullanıcının önünü 

kestiği için cezai işlem herhangi bir tesiste rezervasyon yaptıramaz. 

b. Kullanıcı bir haftada 4 açık saha, 4 de kapalı alan için rezervasyon yaptırabilir. 

c. Rezervasyon yaptırıp da, iptal etmeden gelmeyen katılımcılarımız 1 hafta süre 

ile rezervasyon yapma hakkına sahip olamaz.  

d. Kullanıcı tesis girişinde öğrenci ya da personel kimliğini ibraz etmelidir. 

e. Kullanıcı sadece kendisi adına rezervasyon yaptırabilir. Kendisi rezervasyon 

yaptırıp, kendisi gelmeyip, bir başka bir öğrenci/personel/mezun/misafir gibi 

birisine illegal olarak devreden kullanıcı, imkanlarını kötüye kullanmaktan 

dolayı en az 1 ay süre ile tesisleri kullanamaz şekilde ceza alacaktır.  



 

f. Kullanıcı verilen rezervasyon saati içerisinde tesise giriş yapmalı ve tesisten 

çıkış yapmalıdır. Örneğin, fitness salonu 19:45 – 21:15 seansına kayıt 

yaptırdıysanız, ancak 19:45’den sonra giriş yapabilirsiniz ve 21:15 olmadan 

önce de tesisten çıkış yapmalısınız. Seanslar arası 15 dakika havalandırma ve 

temizlik için kullanılmaktadır. 

3. Spor tesislerine yiyecek ile girilmez, sadece su ve sporcu içecekleri kullanılabilir. 

4. Kullanıcıların yanlarında havlu taşımaları hijyen açısından zorunludur. 

5. Soyunma odası dışında kalan alanlarda t-shirtsüz havlu bornoz vb. ile dolaşmak 

yasaktır. 

6. Covid-19 pandemisi nedeni kullanıcı sayısı kısıtlanmıştır. Ancak, kullanıcılarımız 

sosyal/fiziki mesafe kurallarını uygulamak ve hem kendilerini hem de diğer 

katılımcıları korumak adına daha dikkatli davranmak ile yükümlülerdir.  

7. Soyunma ve eşya dolabı almak için ODTÜ kimliklerini danışmaya bırakılmalıdır. 

8. Minderli salonlarda ayakkabı giymek yasaktır. Çorap ile antrenman yapılabilir.  

9. Takım ve topluluklar da dahil olmak üzere, her bir tesis için ayrı ayrı belirtilen kullanıcı 

sayısı üzerinde tesislerin kullanılması yasaktır.  

10. Aynı anda antrenman yapılan spor tesislerinde diğer antrenman yapan kullanıcıları 

rahatsız etmemek adına dikkatli davranılması gerekmektedir. 

11. Tüm tesislerdeki işleyişten salon amirleri, danışma görevlileri ve tesis çalışanları 

sorumludur. Aşağıda örnekleri verilen konular ile ilgili uyarıları dikkate alınız.  

a. Uygun spor   (eşofman, tişört, spor ayakkabı) 

b. Hijyen (havlu) 

c. Tesis düzeni 

d. Diğer kullanıcıları rahatsız edebilecek davranışlar vb.  

12. Spor tesislerini uykusuz, alkollü ve karnınız aşırı tok ya da çok aç olarak kullanmayınız. 

13. Duş, tuvalet ve soyunma odalarını temiz ve diğer kullanıcıları rahatsız etmeyecek 

şekilde kullanınız.  

14. Her türlü istek, talep, şikayet vb düşüncelerinizi mutlaka Spor Müdürlüğü’ne iletiniz, 

ayrıca Spor Müdürlüğü web sayfasında bulunan ankete olumlu olumsuz tüm 

düşüncelerinizi lütfen belirtiniz. 

 


