
EK-34: Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Tesislerine İlişkin Kapasite ve Kapalı 
Alan Bilgileri 
 

Yeri ve Cinsi 
Sayısı 
(Adet) 

Kapalı/Açık Alanı 
(m2) 

AÇIKLAMALAR 

Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi 
Spor Salonu  

1 925 m2 

-300 Seyirci Kapasiteli 
-Sentetik zemin, 
-15 m x 28 m oyun alan ölçüsü, 
-2 adet soyunma odası,  
-Depo ve 5 adet WC, 
-Kalorifer ve ışıklandırma mevcut 

Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi 
Halı Saha –Tenis Kortu  
 

2 
2.000 m2 

 

-25 m x 40 m ebatlarında sentetik 
çim zemin, 
-Işıklandırma mevcut, 
-2 adet soyunma odası ve WC 
mevcut. 

Merkez Yerleşke  
Çok Amaçlı Spor Tesisleri  

 
4 

225 m2 kapalı alan  
4.992 m2 açık alan 

-26 m x 48 m ebatlarında 3 adet 
sentetik zeminli, 1 adet beton 
zeminli toplam 4 adet saha, 
-10 adet soyunma odası, 
-4 adet WC, 
-2 adet ısı odası, 
-2 adet kafeterya, 
-Aydınlatma mevcut, 
-Tenis, voleybol, basketbol ve 
futsal oynanabilir. 

Merkez Yerleşke 
Futbol Sahası  

1 12.514  m2 

-105 m x 68 m ebadında çim 
zeminli futbol saha, 
-3000 seyirci kapasiteli açık tribün 
-2 adet soyunma odası,  
-1 adet hakem odası, 
-2 adet depo, 
-2 adet memur odası, 
-1 adet ısı merkezi, 
-6 adet WC, 
-Saha aydınlatması mevcut. 

Merkez Yerleşke 
Halı Saha  
 

2 3.200 m2 açık alan 

-32 m x 50 m ebatlarında 2 adet 
sentetik çim zeminli halı saha, 
-4 adet WC, 
-8 adet soyunma odası,  
-1 adet kafeterya, 
-1 adet tesis şefi odası ve ısı 
merkezi, 
-1 adet depo, 
-Aydınlatma mevcut 

Merkez Yerleşke 
Yaşam Boyu Spor Merkezi  

1 350 m2 

-30 farklı kondisyon aleti  
-30 kişi kapasiteli (aynı anda) 
-3 adet soyunma odası,  
-3 adet WC, 3 adet duş  ve sıcak su 
mevcut 
-Kalorifer, havalandırma ve 
ışıklandırma mevcut. 
-Laminant parke zemin 

BESYO Kapalı Spor Salonu (A) 1 720 m2 

-Sentetik zemin,  
-Oyun alan ölçüsü 24 m x  30 m, 
-490 seyirci kapasiteli, 
-Aydınlatma ve kalorifer mevcut. 



Yeri ve Cinsi 
Sayısı 
(Adet) 

Kapalı/Açık Alanı 
(m2) 

AÇIKLAMALAR 

 

BESYO Kapalı Spor Salonu (B)  1 696  m2 

-Sentetik zemin,  
-Oyun alan ölçüsü 29 m x 24 m, 
-390 seyirci kapasiteli, 
-Aydınlatma ve kalorifer mevcut. 

BESYO Kapalı Spor Salonu (C)  
 

1 1.080 m2 

-Parke zemin, 
-Oyun alan ölçüsü 45 m x 24 m, 
-2300 seyirli kapasiteli, 
-Aydınlatma ve kalorifer mevcut. 

BESYO Atletizm Pisti ve Futbol 
Sahası 
 

1 7.140 m² 

-400 m standart kulvarlı tartan 
sentetik atletizm pisti, 
-105 m x 68 m ebatlarında sentetik 
zeminli futbol sahası. 
-364 seyirci kapasiteli 
-Aydınlatma mevcut 

BESYO Tenis Kortu 
 

 
1 1.248 m2 

-Sentetik zemin, 
-26 m x 48 m ebatlarında, 
-Aydınlatma mevcut. 

BESYO Halı Saha 
 

1 1.600 m2 
-Sentetik çim zeminli halı saha, 
-32 m x 50 m ebatlarında  
-Aydınlatma mevcut. 

Bor MYO  
Çok Amaçlı Açık Spor Tesisi 
 

1 1.600 m2 

-Sentetik zeminli alan 
-32 m x 50 m ebatlarında, 
-Soyunma odası, duş ve wc mevcut. 
-Işıklandırma mevcut. 

Ulukışla MYO  
Çok Amaçlı Açık Spor Tesisi 
 

1 1.248 m2 

-Sentetik zeminli alan 
-26 m x 48 m ebatlarında  
-Soyunma odası, duş ve wc mevcut, 
-Işıklandırma mevcut. 

Ulukışla MYO  
Spor Salonu  
 

1 80 m2 

-12 farklı kondisyon aleti  
- 2 adet Langırt Masası 
- 2 Adet Bilardo Masası 
-15 kişi kapasiteli (aynı anda) 
-Soyunma odası, duş ve wc mevcut 
-Kalorifer, havalandırma ve 
ışıklandırma mevcut. 
-Laminant Parke zemin 

 
 

 


