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1.3.10- Spor Tesisleri 
 
1.3.10.1- Kapalı Spor Salonları 

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde 
A Salonu, B Salonu, C salonu ve 2014 yılında 
yapımı tamamlanan 2000 m2 kapalı alana sahip 
çok amaçlı spor salonu olmak üzere 4 adet kapalı 
spor salonu mevcuttur.  
A SALONU; Yüksekokul ders programlarında yer 
alan jimnastik, dans, step, uzakdoğu sporları ve 
güreş dersleri için kullanılmaktadır.  Salon yer 
minderi, paralel bar, atlama beygiri, denge aleti 
gibi temel jimnastik aletleri ile tefriş edilmiştir. 
Salonda bulunan mini bir fitness ünitesi 

bulunmaktadır. Bu kısımda bilek güreşi, fitness, antrenman bilgisi ve okutulan uzmanlık derslerinin 
dayanıklılık, kuvvet ve istasyon çalışmalarının bazı bölümleri yapılmaktadır. 
B SALONU; Çok amaçlı salon olarak hizmet veren salonda basketbol, voleybol vb. spor branşlarının 
ders, antrenmanı ve müsabakaları yapılmaktadır. 
C SALONU; Çok amaçlı salon olarak hizmet veren salonda Basketbol, voleybol hentbol, futsal, tenis 
badminton gibi spor branşlarının ders, antrenmanı ve müsabakaları yapılmaktadır. Mekanik 
donanıma sahip branda perde ile bölünerek aynı anda üç farklı ders yapılabilmektedir.  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU; Çok amaçlı spor salonunda güreş, 
tekvando, karate vb. minder sporları yapılmaktadır. Tırmanma duvarı da mevcuttur. 
 
Ayrıca Bolu Meslek Yüksekokulu (650 m2 kapalı alan), Gerede Meslek Yüksekokulu (1100 m2 kapalı 
alan), Mengen Meslek Yüksekokulu (1320 m2 kapalı alan) bünyesinde 3 tane kapalı spor salonu ve 
Gölköy Kampüsünde yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness salonu bulunmaktadır. 
 
Spor salonlarının alan ve kapasitesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spor Salonları Kapasitesi Kullanım Alanı 
(m2) 

A Salonu (Jimnastik Salonu) Step-Aerobik - 980 

B Salonu (Voleybol-Basketbol Salonu) 272 koltuk 960 

C Salonu (Çok amaçlı Salon)  408 koltuk 960 

Çok Amaçlı Spor Salonu (Minder ve Salon Sporları) - 1250 

Bolu Meslek Yüksekokulu Spor Salonu 117 koltuk 650 

Gerede Meslek Yüksekokulu Spor Salonu   277 koltuk 1100 

Mengen Meslek Yüksekokulu Spor Salonu 244 koltuk 1320 

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve fitness salonu 417 koltuk 2523 


