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Misyonumuz & Vizyonumuz

Beden eğitimi ve spor etkinliklerinin planlı ve standartlara uygun yapılmasını sağlayarak tüm ODTÜ’lülerin sosyal yönden etkin,

özgüveni gelişmiş, sağlıklı bireyler olmalarına, spor takımlarımızın örnek davranış ve başarıları ile üniversitemizin tanıtımına önemli

katkılarda bulunuruz. Vizyonumuz ise, kampus içerisinde Avrupa ve Dünya üniversitelerinin spor müsabakalarını organize

edebilecek ve Dünyadaki benzerleri arasında en iyilerinden birisi olabilecek bir kurum haline gelmektir.





Toplam 28.000 öğrencisi

Yaklaşık 4.500 çalışanı ve onların yakınları,

120.000’den fazla mezunu,

40 Spor takımı ve 17 Spor topluluğu,

En az 20 farklı branşta yapılan spor kursları ve 3.000’den fazla sürekli katılımcısı,

Günlük ortalama 1.000 kişiden fazla olan serbest kullanıcı sayısı ile toplamda 6.000’den 

fazla ODTÜ’lü sürekli ve düzenli olarak spor yapmakta ve tesislerimizi kullanmaktadır. 



ODTÜ Spor Müdürlüğü’nün yaptığı işler;

 Spor tesislerinin idamesi, 

 Spor takım ve topluluklarının turnuva ve faaliyetlerinin katılım süreci

 Spor kurslarının organizasyonu,

 Spor turnuvalarının organizasyonu,

 Çeşitli faaliyetlerin organizasyonu;

 Yıl sonu ödül töreni,

 Cumhuriyet Koşusu,

 METU-Open Uluslararası Dans Yarışması,

 Spor takım ve topluluklarının çeşitli organizasyonları



 1967 yılında hizmete açılan ODTÜ’nün ilk göz ağrısı olan tesisimiz özgün 

mimari yapısıyla kampusumuzun en özellikli binalarındandır. 

 Merkezi konumda olması nedeniyle öğrencilerimizin uğrak yeri olan 

salonda basketbol, voleybol, masa tenisi müsabakaları yapılabilmektedir, 

 Ayrıca içinde bulunan aynalı salonda jimnastik, eskrim, dans, masa tenisi, 

boks ve SİS programları gerçekleştirilmektedir. 

 Her gün 09:00 - 21:45 saatleri arasında kullanıma açık olan salon günlük 

ortalama 200 – 300 kişiye hizmet vermektedir ve her zaman canlıdır. 

 Spor Müdürlüğü personel ofislerinin de bulunduğu salonumuzun 

danışma telefonu; 210 21 98



 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nün derslerinin de yapıldığı 

tesiste hentbol, basketbol, salon futbolu, badminton, tenis 

sporları yapılabilmektedir,

 2003 yılında yapılan ek binanın alt katı fitness salonu, üst katı 

ise minder sporları (Pilates, aikido, capoeira, taekwon-do, judo, 

güreş vb.) salonu olarak kullanılmaktadır,

 Fitness salonu günlük kullanıcı sayısı yoğun dönemlerde 

yaklaşık 500 kişiyi geçmektedir.

 Tesis 09:00 – 21:45 saatleri arasında kullanıma açıktır.

 Danışma telefonu; 210 21 94



 2001 yılında hizmete açılan toplam 1500m² kapalı alana 

sahip olan tesiste, basketbol ve voleybol alanları, 2 adet 

squash kortu, sauna ve fitness salonu bulunmaktadır. 

 Ayrıca salonun üst katında step, aerobik ve alt katında dans 

derslerinin yapılabildiği aynalı salonlar ve toplantı odası 

bulunmaktadır. 

 Tesisimiz saat 08:00 – 20:45 saatleri arasında kullanıma 

açıktır.

 Danışma telefonu; 210 78 50



 1962 yılında tamamlanarak hizmete açılan 13.000 seyirci 

kapasiteli tesiste pek çok sportif ve sosyal faaliyetler 

yapılmaktadır;

 Bunlar arasında futbol turnuvaları, Amerikan Futbolu takımı, 

Frizbi, futbol, ragbi müsabakaları, konserler, mezuniyet töreni 

gibi faaliyetler yer almaktadır.

 Belirlenen program dahilinde kullanılabilen çim saha dışında 

ayrıca 6 kulvarlı 2016 yılında yenilenen tartan zemin koşu pisti 

bulunmaktadır. 



 25x40 ölçülerinde olan halı sahamız 1984 yılında hizmete açılmış ve yakın

zamanda tadilattan geçerek halı saha ek binasının da yapılması ile

yenilenmiştir. 

 Yenilenen hali ile şu anda 3 adet olan halı sahalarımız saat 09:00-23:00, 

kullanılmaktadır. 

 Halı sahaların arka tarafına ise yeni bir yapay çim zeminli 66x107 metre 

ölçülerinde saha yapılmış ve Amerikan Futbolu, firzbi, ragbi, ampute futbol 

ve futbol müsabakaları/antrenmanları bu tesiste yapılmaktadır.

 Danışma telefonu; 210 78 45



 Kampusumuzda 2 adet kapalı, 2 adet toprak ve 16 adet yapay 

zemin olmak üzere toplam 20 adet tenis kortu bulunmaktadır. 

 Stadyum ve Büyük Spor Salonu arkasındaki kortların 

rezervasyonu Büyük Spor Salonu danışmasından günlük olarak 

yapılmaktadır. 

 Kültür ve Kongre Merkezi bölgesindeki kortların rezervasyonu 

210 21 93 no’lu telefonu arayarak günlük olarak yapılmaktadır.  

 Yaklaşık 6 km uzunluğundaki Yalıncak ve 2 km uzunluğundaki 

Çamlık koşu parkurları yürüyüş yapmayı, kros yapmayı ve dağ 

bisikleti kullanmayı seven tüm ODTÜ mensuplarına açıktır.  



 Üniversitemizde uzun bir geçmişe ve köklü bir geleneğe sahip olan 

kürek sporu, Eymir Gölü kıyısında 1960’da kurulan kayıkhane ile ilk 

adımlarını atmış, 1992 yılında şimdiki halini almıştır. 

 Kürek sporu ve sosyal faaliyetler için çok uygun bir tesis olan Eymir

Gölü ve kayıkhane tesisleri özellikle hafta sonları yoğun olarak 

kullanılmaktadır.

 Kampusumuzun pek çok farklı yerinde bulunan açık sahalar tüm 

sene boyunca kullanıma açıktır.

 Futbol sahaları;

 1 adet nizami ölçülerde stadyum,

 3 adet halı saha 

 2 adet toprak saha (65m * 50m)   

 Mini futbol ve pek çok yerde açık basketbol sahaları vardır. 



 Amerikan Futbolu Takımı (Erkek)

 Atıcılık (Kadın – Erkek)

 Atletizm / Kros (Kadın – Erkek)

 Badminton Takımı (Kadın – Erkek)

 Basketbol Takımı (Kadın – Erkek)

 Buz Hokeyi Takımı (Kadın – Erkek)

 Bilardo Takımı (Kadın – Erkek)

 Cimnastik Takımı (Kadın – Erkek)

 Dağcılık Takımı (Kadın – Erkek)

 Dağ Bisikleti Takımı (Kadın – Erkek)

 E-Sporlar Takımı (Kadın – Erkek)

 Eskrim Takımı (Kadın – Erkek)

 Frizbi (Kadın – Erkek)

 Futbol Takımı (Erkek)

 Futsal (Salon Futbolu) (Kadın – Erkek)

 Geleneksel Okçuluk (Kadın – Erkek)

 Hentbol Takımı (Kadın – Erkek)

 Judo Takımı (Kadın – Erkek)

 Karate-Do Takımı (Kadın – Erkek)

 Karting (Kadın  - Erkek)

 Korfbol Takımı (Kadın, Erkek)

 Kürek Takımı (Kadın – Erkek)

 Kürling (Kadın – Erkek)

 Masa Tenisi Takımı (Kadın – Erkek)

 Okçuluk Takımı (Kadın – Erkek)

 Orienteering Takımı (Kadın, Erkek)

 Ragbi Takımı (Kadın - Erkek)

 Satranç Takımı (Kadın – Erkek)

 Sayokan (Kadın – Erkek)

 Serbest Dalış Takımı (Kadın – Erkek)

 Snowboard (Kadın – Erkek)

 Spor Tırmanışı (Kadın – Erkek)

 Squash (Kadın – Erkek)

 Su Topu Takımı (Kadın - Erkek)

 Taekwon-Do Takımı (Kadın – Erkek)

 Tenis Takımı (Kadın – Erkek)

 Triathlon 

 Voleybol Takımı (Kadın – Erkek)

 Yelken Takımı (Kadın – Erkek)

 Yüzme Takımı (Kadın – Erkek)

 Amacımız daha çok öğrencimizi bu sosyal ortama katılıma yönlendirmek ve katıldıkları 

organizasyonlarda ODTÜ’yü en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamaktır. 

 Spor takımlarına antrenör, antrenman saati ve yeri ayarlıyoruz.

 Turnuvaya gidilecek zaman kalacak otel/misafirhane ayarlıyoruz, ulaşımlarını sağlıyor, 

yol harcırahlarını çıkartıp kontrolünü sağlıyoruz.  

 Öğrencilerimizin lisanslarını çıkartıyoruz, katılım ve müsabaka sonuç süreçlerinin 

takibini yapıyoruz.   









 Aikido Topluluğu

 Briç Topluluğu

 Cankurtarma ve ilk yardım Topluluğu

 Capoeira Topluluğu

 Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu

 Denizcilik ve Yelken Topluluğu

 E-spor Topluluğu

 Eşli Danslar Topluluğu

 Havacılık Topluluğu Yamaç Paraşütü  Grubu

 İzcilik Topluluğu

 Jonglörler Topluluğu

 Motor Sporları ve Trafik Topluluğu

 Sağlıklı ve Sosyal Yaşam Topluluğu

 Satranç Topluluğu

 Sualtı Topluluğu

 Sualtı Sporları Topluluğu

 Tenis Topluluğu

 Amacımız, spor topluluklarımızın en iyi imkanlar ile faaliyetlerini sürdürmelerini 

sağlamak ve her sene daha çok öğrencimizi bu sosyal aktiviteye dahil etmektir.

 Spor topluluklarına istedikleri taktirde antrenman saati ve yeri ayarlıyoruz.

 Herhangi bir faaliyete gidecekleri zaman, imkanlarımız dahilinde ulaşımlarını 

sağlıyor, ulaşım ve eğer yapacakları kamp vb. etkinlik var ise resmi yazışmalarının 

takibini sağlıyoruz.  

 Öğrencilerimiz kampus içerisinde faaliyet organize edeceklerse onlara her türlü 

yardımı yapmaya çalışıyor, yol gösteriyoruz, faaliyetin kontrolünü sağlayıp sonuç 

süreçlerinin takibini yapıyoruz.   





Her yıl ODTÜ kampusunda geleneksel olarak öğrencilerimizi ve personelimizi 

spora yönlendirmek ve stresten arındırmak için spor turnuvaları 

düzenlenmekteyiz; ortalama olarak yıllık tüm turnuvalarımıza yaklaşık 

1000’den fazla öğrenci ve personelimiz katılım göstermektedir.

 Hazırlık futbol turnuvası / Ekim – Kasım

 Bahar futbol turnuvası / Mart-Nisan

 Yurtlar futbol turnuvası / Mart – Nisan – Mayıs 

 Yabancı uyruklu öğrenciler futbol turnuvası / Mart – Nisan – Mayıs

 Yurtlar basketbol turnuvası / Ekim - Kasım

 Hazırlık-Rüştü Yüce basketbol turnuvası / Kasım - Aralık

 Bölümler arası basketbol turnuvası / Mart – Nisan – Mayıs 

 Tenis turnuvası / Ekim

 Personel voleybol turnuvası / Kasım - Şubat

 Satranç turnuvası / Ekim – Kasım

 Masa tenisi turnuvası / Kasım – Aralık

 Kum voleybolu turnuvası / Mayıs – Haziran

 Geleneksel Su Altı Hokeyi Şampiyonası / Aralık - Ocak

 Geleneksel Serbest Dalış Şampiyonası / Mayıs





Üniversitemizde, Spor Toplulukları, ODTÜ Spor Kulübü ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen, deneyimli antrenörler eşliğinde

öğrenci ve personelimizin ilgi duyabileceği spor branşlarında spor kursları düzenlemekteyiz; bunlar ve yıllık yaklaşık katılımcı sayıları; 

BRANŞ KATILIMCI SAYISI BRANŞ KATILIMCI SAYISI

AİKİDO 200 PİLATES 1500

BRİÇ 40 SAĞLIK İÇİN SPOR (SİS) 1200

BOKS 120 SATRANÇ 40

CAPOEIRA 150 YOGA 600

ESKRİM 80 TAEKWON-DO 80

EŞLİ DANSLAR 600 YÜZME 120

KARATE 50 TOPLAM 4820 kişi

OKÇULUK 40





Spor Müdürlüğü eğitim yılı içerisinde çeşitli sportif etkinlikler ve sosyal faaliyetler 

düzenleyerek öğrencilerimizin, mensuplarımızın ve mezunlarımızın bir amaç için bir araya 

gelmesini sağlamaktadır, bunlardan bazıları:

 Cumhuriyet Koşusu

 Cumhuriyetimizin kuruluşunun bir şenlik havasında kutlandığı koşu geleneksel 

olarak düzenlenmektedir. Koşuya ODTÜ mensuplarının dışında tüm Ankara’dan 

katılım olmaktadır. 2019 yılında yapılmış olan etkinliğimize tüm 

Ankara’dan yaklaşık 6000 katılımcı gelmiştir. 

 Yıl Sonu Ödül Töreni;

 Her yıl, bahar dönemi bitimine yakın tüm faaliyetlere katılan topluluk ve takım 

üyelerinin üniversitemiz tarafından ödüllendirilmesi için Yılsonu Ödül Töreni 

organize edilmektedir. Törende rektörümüz tarafından sporcularımıza madalya 

ve plaket verilmektedir. 

 Ayrıca, gruplar ve topluluklar tarafından organize edilen oryantiring, dağcılık, 

capoeira, eşli danslar, aikido gibi topluluk organizasyonlar da yine müdürlüğümüz 

bünyesinde öğrencilerimizin aktif yönetime katılımı ile organize edilmektedir.
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