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Zeytinburnu’nu 
Türkiye’nin Vizyon İlçesi 
Yapacak Projeler

Değerli hemşehrilerim,

Bir şehrin kültürel, sosyal ve hatta fiziki potansiyeli, insanların birbiriyle yaşama becerisinden, 
kendisini yaşadığı yere ait hissetmesine, mekânı ve mekanları dönüştürebilme arzusundan, 
şehrin tarihi ve kültürel altyapısına, sakinlerinin gündelik hayatı düzenleyebilme kabiliyetine 
kadar pek çok etmene bağlıdır. 

Zeytinburnu’nda yaşayan insanlar olarak bizler öncelikle kendimizin ve potansiyelimizin farkında 
olmalı, şehrimizi her açıdan inşa etmeye kararlılık ve iyi niyetle devam etmeliyiz. Sizlere, bu 
şehrin yönetimini Ak kadrolara emanet ettiren duygunun, en temelde Zeytinburnu’yla ilgili 
hayallerimize, onu daha iyi, daha güzel ve huzur içinde yaşayacağımız bir şehre dönüştürme 
misyonumuza duyduğunuz güven olduğunu çok iyi biliyorum. Şuna emin olabilirsiniz; bizim 
elbirliğiyle Zeytinburnu’nda gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeye devam edeceğimiz mucizenin 
sırrı, bu birikim ve vizyonu, halkımızın en kısa ve kolay sürede erişebileceği şekilde hizmete 
dönüştürmek olacaktır. 

Ben ve bütün mesai arkadaşlarım, bir yandan Zeytinburnulu hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu 
anda ihtiyaç duyduğu yerde yanında olmayı kendimize görev addederken bir yandan da projelerimizi 
hızla hayata geçireceğiz. Elinizdeki broşür, tüm sözlerimizin arkasında olduğumuzun ve bize 
duyulan güveni boşa çıkarmamak için canımızı dişimize takacağımızın resmidir. Planlanan, 
devam eden ve yeni biten projelerimizin olduğu bu kitapçık elbette Zeytinburnu hayallerimizin 
daha ilk adımı. Hayallerimizi onlara sıkıca tutunarak ve ancak yeni hayaller kurmaya devam 
ederek; bunu daima birlikte yaparak gerçekleştireceğimiz bilinci ve içten selamlarımla.

Ömer Arısoy
Zeytinburnu Belediye Başkanı

zeytinburnu.istanbul 444 1984
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Yeni Biten Projeler

• Merkezefendi Millet 
Kıraathanesi

• Seyitnizam Millet 
Kıraathanesi

• Hasan Doğan Spor 
Kompleksi

• İlçe Müftülüğü

• Merkezefendi Yüzme 
Havuzu ve Bilgi Evi

• Beştelsiz Yüzme Havuzu ve 
Spor Tesisi

• Fatma Akbalık Kız Öğrenci 
Yurdu

• Belediye Başkanlık Binası 
Restorasyonu

• Belgradkapı Sosyal Tesisleri

• Gençlik Merkezi

• Çanakkale Assos Kayalaraltı 
Sosyal Tesisi

• Sahil Kennedy Caddesi 
Projesi

• Sultan Murad Camii Çevre 
Düzenlemesi

• Bozkurt Camii

• Süleyman Çetinsaya Camii

• Veliefendi Anadolu İmam 
Hatip Lisesi

• Samatya Poliklinik Binası

• Kültür Referanslı Kentsel 
Dönüşüm (Kültür Vadisi) 
Projesi



6

Yenikapı Mevlevihanesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi, Panaroma 1453 Tarih Müzesi, Merkezefendi 
Camii, Merkezefendi Mezarlığı, Nağmedar gibi şehrin 
tarihi ve kültürel açıdan önemli mekânlarına komşuluk 
eden kütüphanemizin büyük bir bölümünü şehir temalı 
kitaplara ayrılmıştır. Şehir mefhumu üzerine yazılmış 
ve dünyanın her yerindeki farklı şehirler üzerine yapılan 
çalışmaları tek bir çatı altında toplayan kütüphanede 

ziyaretçiler 10 sayfaya kadar ücretsiz dijital baskı 
ve fotokopi hizmetinden yararlanabilmektedir. 
Kütüphanede ayrıca kablosuz internet, sınırsız 
çay, kahve ve günde iki sefer çorba ikramında 
bulunulmaktadır.

Toplam İnşaat Alanı : 825 m2
Oturma Kapasitesi : 115 kişi
Kitap Sayısı : 21.000
Süreli Yayın Sayısı : 30
Konferans Salonu : 57 kişi

Merkezefendi
Millet Kıraathanesi

Hizmetinizde
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Seyyidnizam
Millet Kıraathanesi

Seyitnizam Mahallesinde, Seyyid Nizam Külliyesi 
içerisinde 1.157 m² lik inşaat alanına sahip olan 
yapı zemin kat ve bir normal kattan oluşmaktadır. 
Kütüphanede ziyaretçiler 10 sayfaya kadar 
ücretsiz dijital baskı ve fotokopi hizmetinden 
yararlanabilmektedir. Kütüphanede ayrıca kablosuz 
internet, sınırsız çay, kahve ve günde iki sefer çorba 
ikramında bulunulmaktadır.

Oturma Kapasitesi : 196
Kitap Sayısı : 6.175
Süreli Yayın Sayısı : 30
1. Normal Kat Hizmet Alanı : 548 m²
Zemin Kat Hizmet Alanı : 609 m²
Çay Ocağı : 213m²

Hizmetinizde
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Hasan Doğan
Spor Kompleksi

Hizmetinizde

Veliefendi Mahallesinde, 15.054  m² lik proje alanında, 
1.420 m² inşaat alanına sahip, 8 adet soyunma, 8 
adet kulüp odası, 2 adet hakem odası, antrenör, sağlık, 
mekanik, personel ve idari odaları, toplantı salonu 
kafeterya, mescid ve şadırvandan oluşan tesis, amatör 
kulüplere hizmet vermektedir.
Toplam İnşaat Alanı : 1.420 m²
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İlçe Müftülüğü

Hizmetinizde

Seyitnizam Mahallesinde yapımı tamamlanan ilçe 
müftülük binası; bodrum, zemin ve 2 normal kat olmak 
üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır.

Toplam inşaat alanı  3.150 m² olan müftülük binası
2. Bodrum kat : 860 m²
1. Bodrum kat : 860 m²
Zemin kat : 448 m²
1. Kat : 490 m²
2. Kat : 490 m²
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Merkezefendi
Yüzme Havuzu
ve Bilgi Evi

Hizmetinizde

Merkezefendi Mahallesinde toplam 4.374 m2 inşaat 
alanına sahip, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Bilgi Evi, 
Muhtarlık, Sağlık Ocağı ve otoparktan oluşan yeni bir 
yaşam merkezi oluşturuldu.
Toplam İnşaat Alanı : 4.373,88 m²
3. Bodrum Kat : 1.176,06 m²
2. Bodrum Kat : 1.176,06 m²

1. Bodrum Kat : 457,06 m²
Bilgi Evi : 1.145 m²
Sağlık Ocağı : 200 m²
Muhtarlık : 100 m²
Giriş Danışma : 120 m²
Havuz Ebatları : 25 m x12,5 m



16

Beştelsiz
Yüzme Havuzu
ve Spor Tesisi

Hizmetinizde

Beştelsiz Mahallesi Özgürlük Parkı içinde tamamı yer 
altında kalacak şekilde yarı olimpik yüzme havuzu 
ve yer üstünde ise spor tesisi ve otopark inşa edildi. 
Yüzme havuzu tesisinde kafetarya, revir, yönetim 
odası, eğitmen odaları, soyunma kabinleri ve duşlar 
bulunmaktadır.

Toplam İnşaat Alanı : 2.463 m²
3. Bodrum Kat : 1.035 m²
2. Bodrum Kat : 1.035 m²
1. Bodrum Kat : 273 m²
Giriş Danışma : 120 m²
Havuz Ebatları : 25 m x12,5 m
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Fatma Akbalık
Kız Öğrenci Yurdu

Hizmetinizde

Kazlıçeşme Mahallesinde, 24.253 m² inşaat alanına 
sahip yurdumuz; spor salonu, kütüphane, 315 kişilik 
çok amaçlı salon ve 414 kişilik yatak kapasitesiyle 
öğrencilerimize sıcak bir yuva olacak şekilde 
tamamlanmıştır. Ayrıca öğrenci yurdunda 167 araçlık 
kapalı otopark bulunmaktadır.

Toplam İnşaat Alanı : 24.253,24 m²
3. Bodrum Kat : 4.592,92 m²
2. Bodrum Kat : 4.592,92 m²
1. Bodrum Kat : 4.592,92 m²
Zemin Kat : 3.889,20 m²
1. Kat : 3.292,64 m²
2. Kat : 3.292,64 m²
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Belediye
Başkanlık Binası
Restorasyonu

Hizmetinizde

Belediye Başkanlık Binası olarak kullanılan tarihi 
binamızda aslına uygun olacak şekilde restorasyon 
çalışmaları yapılmıştır.
Toplam inşaat alanı : 3086m²
Zemin kat : 1247,81m²
Normal kat  : 1289,63m²
Çatı kat  : 548,56m²

Halihazırda binanın zemin katı sanat galerisi ve 
müze olarak, normal katı Başkanlık Makam Odası, 
Belediye Meclis Salonu, Teftiş Müdürlüğü olarak, 
çatı katı ise Kadın Eserleri Kütüphanesi olarak 
kullanılmaktadır.
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Belgradkapı
Sosyal Tesisleri

Hizmetinizde

Yapımı tamamlanan Belgradkapı Sosyal Tesisleri 32.643 
m2 yeşil alan içerisinde inşa edilmiştir. Toplam kullanım 
alanı 839 m2  olan tesisimiz 351 m2 / 80 kişilik Kırmızı 
Salonu, 383 m2 / 140 kişilik Yeşil Salonuyla toplamda 
220 kişiye hizmet veren restoran ve 105 m2 mutfak 
bölümünden oluşmaktadır. 
Ayrıca 7.230 m2 sert zemin düzenlemesi yapılmıştır.

Tesislerde bulunan ücretsiz otopark, çocuk parkı 
ve Belgradkapı Camii misafirlere büyük kolaylık 
sağlamaktadır. Tesislerimiz, haftanın yedi günü 
10.00-22.00 saatleri arası hizmet vermektedir. 
Hafta sonları kahvaltı servisi yapılmaktadır.

Toplam İnşaat Alanı : 32.643 m²
Yeşil Salon : 351 m²
Kırmızı Salon : 383 m²
Mutfak : 105 m²
Restoran Kapasitesi : 220 Kişi
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Gençlik Merkezi

Hizmetinizde

Gökalp Mahallesinde, toplam 2.801 m2’lik kullanım 
alanı ile Zeytinburnu gençlerine hizmet verecek olan 
merkezimizde uzay gözlem evi, galerili kütüphane, 
sınıflar, idari birimler, sohbet odası, mescid ve bekleme 
alanları bulunacaktır.
Toplam inşaat alanı : 3300 m²
2. Bodrum Kat : 371 m²

1. Bodrum Kat : 371 m²
Zemin Kat : 371 m²
1. Kat : 422 m²
2. Kat : 422 m²
3. Kat : 422 m²
4. Kat : 422 m²
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Çanakkale Assos 
Kayalaraltı
Sosyal Tesisi

Hizmetinizde

Dünyanın en nitelikli oksijenine sahip, Kaz Dağları 
eteğinde Çanakkale Assos’ta tarihi dokusu, zengin 
doğayla iç içe yapısı, denize sıfır konumu ile harika 
bir tesis kiralandı.
Tesis baştan aşağı yenilendi. Sosyal alanlar amaca uygun 
olarak yeniden inşa edildi. Tesis yapısı genişletilerek 
rahat ve konforlu hale getirildi. 

Tesisimizde; Ege denizi manzaralı 52 oda, mescid, 
2 adet havuz, oyun parkı, açık ve kapalı restoran, 
iskele, konferans salonu, spor sahası ve otopark 
bulunmaktadır.
Yaz ve yarıyıl tatillerinde derslerinde başarılı veya 
spor, müzik, sanat gibi konularda yetenekli olan 
öğrencilerimiz, bu dönemlerin dışındaysa çeşitli 

meslek grupları, dernekler gibi misafirlerimiz 
tesisimizde ağırlanmaktadır.
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Sahil Kennedy
Caddesi Projesi

Hizmetinizde

Avrupa yakasında Zeytinburnu-Kazlıçeşme’den başlayan 
15 km’lik, “İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi” 
kapsamında ilk olarak, Kazlıçeşme ile Cankurtaran 
arasındaki yollar genişletilerek yenilenmiştir.
Kazlıçeşme’den başlayarak Cankurtaran sahiline kadar, 
Kennedy Caddesi boyunca 5.4 kilometre uzunluğunda 
8 şeritli özel yol yapılmıştır. Bu yolu takip eden araçlar; 

Cankurtaran’dan yeraltına inerek, Boğaz’ı suyun 
altından geçip Göztepe’ye ulaşmaktadır.
Deniz ve kara surlarının birleşme noktası olan 
Mermer Kule’nin denize olan konumu bu yol ile 
değiştirilmiştir.
Surları bölen mevcut sahil yolu iptal edilerek, Mermer 
Kule’nin güneyinden geçirilmiştir. Sur içinde kalan 

bölge ise rekreasyon alanı olarak kullanılmaktadır.
Bakırköy-Yenikapı arasındaki sahil yolu, ortadaki 
transit yol kaldırılarak 3’er şeritli hale getirilerek 
akışkan bir trafik sağlanmıştır.
Kazlıçeşme’de köprülü kavşak yapılarak dönüşler 
oluşturulmuş olup, bu noktada Avrasya tüneli son 
bulmaktadır.
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Sultan Murad Camii 
Çevre Düzenlemesi

Hizmetinizde

Merkezefendi Mahallesi G/43 Sokak ile G/45 Sokak 
kesişiminde bulunan Sultan Murad Camii çevresinin 
kamulaştırılması ve çevre düzenleme çalışması 
yapılmıştır. 33 adet daire ve dükkan kamulaştırılması 
yapılmıştır.

Cami çevresine doğal taş ve ıhlamur ağaçlarıyla 
çevre düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca beton ve 
granit sınır elamanları kullanılarak kaldırıma araç 
parkı engellenmiştir.
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Bozkurt Camii

Hizmetinizde

Sümer Mahallesinde 744 m² inşaat alanına 
sahip Bozkurt Camii 710 kişiye hizmet 
vermektedir.

Bodrum Kat : 416 m² (ibadet, wc, lavabo ve şadırvan)
Zemin Kat : 240 m² (ibadet)
Mahfil kat : 88 m² (ibadet)
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Süleyman Çetinsaya 
Camii

Hizmetinizde

Maltepe Mahallesinde 1623 m² inşaat alanına sahip 
Süleyman Çetinsaya Camii 1.795 kişiye hizmet 
vermektedir.

Bodrum Kat : 811 m² (ibadet, wc, lavabo ve şadırvan)
Zemin Kat : 625,5 m² (ibadet)
Mahfil kat : 186,5 m² (ibadet)
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Samatya 
Poliklinik Binası

Hizmetinizde

Yenidoğan Mahallesinde yapımı tamamlanan Samatya 
Poliklinik binası 2 bodrum kat, zemin kat, 5 normal 
kat ve çatı katından oluşmaktadır. 
Toplam 1.715 m² alanda; merkezi anons, buhar ve 
su ile yangın söndürme, merkezi iklimlendirme gibi 
sistemler kullanılarak yapılan poliklinik akıllı bina olarak 
inşa edilmiştir.

Polikliniğimizde, toplam 12 adet muayene odasının 
yanısıra laboratuvar, kan alma, röntgen, alçı, 
ultrason, ekg, emzirme odaları ve yemekhanesi 
bulunmaktadır.
2. Bodrum Kat : 181 m2
1. Bodrum Kat : 181 m2
Zemin Kat : 181 m2

1. Kat : 195,34 m2
2. Kat  : 195,34 m2
3. Kat : 195,34 m2
4. Kat : 195,34 m2
5. Kat : 195,34 m2
Çatı Katı : 195,34 m2
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5366 Sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların 
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 
Kanun” kapsamında 26.06.2006 tarihli Resmi Gazete ile ilan 
olunan Zeytinburnu Yenileme Alanı Kültür Vadisi Projesi’dir. 
Proje alanında; Bizans Dönemi ve Fetih’ten sonra İstanbul’un 
surlar dışındaki yerleşim yerlerinden olan Merkezefendi Camii, 
Yenikapı Mevlihanesi, Meryemana Balıklı Rum Kilisesi ve 

Kültür Referanslı 
Kentsel Dönüşüm
(Kültür Vadisi)
Projesi

Balıklı Ayazması, Seyyid Nizam Camii, Kazlı Çeşme ve 
bütün bunların çevresindeki yapılanmalar, tarihi birçok 
önemli şahsiyetin medfun bulunduğu mezarlıklar 
ve Tanzimat’tan sonra oluşturulan gayrimüslim 
mezarlıkları ve tarihi sur dibi bulunmaktadır.
Kültür Vadisi Projesi, Topkapı bölgesi, kültür odakları, 
tarihi mezarlıklar, tarihi hastaneler, Abdi İpekçi Spor 

Kompleksi ile tüm bu fonksiyonları birbirine bağlayan 
Kültür aksından oluşmaktadır.
Kültür Vadisi Projesi kapsamında yeni ve eski 
dokunun bir arada tasarlandığı yenileme projeleri, 
eski eserlerin restorasyon projeleri ve özellikle yeni 
kamu binaları projeleri ele alınmaktadır.

Hizmetinizde



Devam Eden Projeler
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• Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

• Fatma Süslügil İlkokulu ve Ayhan Şahenk Ortaokulu

• Spor Toto Zeytinburnu Buz Pisti

• Millet Bahçesi
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Zeytinburnu Kız 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi

21.704 m2 inşaat alanına sahip Zeytinburnu Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi projemiz; 65 dersliği, konferans 
salonu, laboratuvarları, yemekhanesi, kütüphanesi ve 
120 kişi kapasiteli öğrenci yurduyla modern bir eğitim 
merkezi olacaktır.

Toplam İnşaat Alanı : 21.704 m²
2. Bodrum Kat : 6.067 m²
1. Bodrum Kat : 6.067 m²
Zemin Kat : 3.190 m²
1. Kat : 3.190 m²
2. Kat : 3.190 m²
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Fatma Süslügil
İlkokulu ve Ayhan 
Şahenk Ortaokulu

7.650 m² proje alanı ve 18.966 m² inşaat 
alanına sahip Fatma Süslügil İlkokulu ve 
Ayhan Şahenk Ortaokulu; modern binası, spor 
salonu, kütüphanesi, çok  amaçlı salonu ve 
otoparkı ile geleceğe yatırımımızın iki önemli 
halkası olacaktır.

Top. İnşaat Alanı : 10.418,90 m² 8.547,16 m²
2. Bodrum Kat : 2.462,30 m² 2.138,15 m²
1. Bodrum Kat : 2.542,95 m² 2.154,20 m²
Zemin Kat : 1.425 m² 1.438,81 m²

1. Kat : 1.329,55 m² 1.408 m²
2. Kat : 1.329,55 m² 1.408 m²
3. Kat : 1.329,55 m² 

İlkokul İlkokulOrtaokul Ortaokul
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Spor Toto
Zeytinburnu
Buz Pisti

Yapımı tamamlandığında İstanbul’un en büyük buz pisti 
olacak projemizin toplam inşaat alanı 37.190 m2’dir.
Projemiz; buz pisti, antrenman sahası, kulüp tesisi 
(ofis, kütüphane, kafeterya, yemekhane, yatak odaları 
ve süit odalar), basın bölümü, seyirci bölümü (bilet 
satış, fuaye, mescit, 2680 kişilik tribün, mağaza) oyuncu 
bölümü (soyunma odaları, hakem odaları ve antrenör 
odaları), teknik alanlar, otopark ve personel odaları 
bölümlerinden oluşmaktadır.

Toplam İnşaat Alanı : 39.321,21 m²
2. Bodrum Kat : 10.009,19 m²
1. Bodrum Kat : 10.009,19 m²
Zemin Kat : 6.801,61 m²

1. Kat : 1.468,63 m²
2. Kat : 4.950,33 m²
3. Kat : 3.917,78 m²
4. Kat : 2.164,48 m²
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Millet Bahçesi

Millet Bahçesi projesi ile askeri lojmanlardan boşalan 
94.326 m² alan kamuya kazandırılıyor. 
Daha yeni daha yeşil bir Zeytinburnu için;  3500 m²lik 
biyolojik gölet, renkli bitki deresi, 420 m²lik 6 adet 
egzersiz istasyonu, 1.800 m²lik çeşitli yaş gruplarına 
uygun 3 adet çocuk oyun alanı, 2 kilometrelik koşu 
parkuru,

3 kilometrelik bisiklet yolu, 
2.800 metre uzunluğunda yürüyüş yolu,  
33 metre genişliğinde çim tepeleri, 
35 bin 300 m2 lik yeşil alan, 
4D Sinevizyon Merkezi, 
Şifalı Bitkiler Bahçesi, kaya bahçeleri, dinlenme 

ve oturma alanları, açık teraslı büfe, piknik alanı, 
spor sahaları,
5000 m2 lik cami alanı ile olağanüstü bir kent 
parkına sahip olacağız.
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Millet Camii

Millet Camii ile Zeytinburnu daha güzel olacak Gerek 
mimarisi gerek güzellik ve temizliği açısından Zeytinburnu 
camileri Türkiye’nin bütün şehirlerine örnek oluyor. 
Restorasyonu yapılan Merkezefendi ve Seyitnizam 
camileri gibi iki eşsiz örnekten sonra Zeytinburnu Millet 
Camii ile Zeytinburnu, huzur ve güzelliğin şehri olmak 
yolunda büyük bir adım daha atmış olacak.
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• Marmaray Hattı Üstü Çevre Düzenlemesi

• Batı Trakya Spor Kulübü Tesisleri ve Otoparkı

• Tramvay Hattının Yeraltına Alınması

• Zeytinburnu Büyük Otopark ve Spor Kompleksi

• Sümer Mahallesi Yüzme Havuzu
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Marmaray Hattı Üstü 
Çevre Düzenlemesi

“Asrın Projesi Marmaray”ın Zeytinburnu ilçemizden 
geçen bölümünün üzeri büyük ölçüde kapatılarak yeşil 
alan olarak düzenleniyor. 
Belediyemiz tarafından Marmaray Hattı Üstü Çevre 
Düzenlemesi bisiklet ve yürüyüş yolu, 2 adet çocuk 
oyun alanları, 2 adet fitness alanı, 2 adet meydan 
yapımı şeklinde planlanmıştır. 

Böylelikle çocuklarımıza koşturacakları, gençlerimize 
eğlenebilecekleri, yaşlılarımıza dinlenebilecekleri yeni 
ve büyük bir yeşil alan daha ilçemize kazandırılarak 
Zeytinburnu’nun sahile erişimi kesintisiz hale 
getirilecektir. 
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Batı Trakya
Spor Kulübü Tesisleri 
ve Otoparkı

Beştelsiz mahallesinde 4.753 m²’lik proje alanında 
10.971 m² inşaat alanında sahip zemin altı 305 araç 
kapasiteli 3 katlı otopark, halı saha ve iki adet spor 
kulübü binası yapılacaktır.
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Tramvay Hattının 
Yeraltına Alınması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kabataş - 
Bağcılar tramvay hattının Cevizlibağ ile Turan Güneş 
Caddesi arasındaki kısmı yer altına alınacaktır.
Böylece, Zeytinburnu’nun trafik sorununun çözümü 
için önemli bir adım daha atılmış olacaktır. Ayrıca 
hattın geçtiği bölgenin tamamı, yenileştirme ve peyzaj 
çalışmalarıyla şehir estetiğine uygun hale getirilecektir.
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Zeytinburnu 
Büyük Otopark ve 
Spor Kompleksi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kazlıçeşme 
Mahallesinde ilçenin bütününe hizmet verecek 
124.068,52 m² inşaat alanına sahip stadyum, spor 
salonu, sosyal tesis ve otopark yapılacaktır. 
17.000 kişi seyirci kapasitesi olan stadyum 38.480 
m² olup içerisinde kütüphane, kafeterya, mescit, kulüp 
ofisleri, protokol tribünü ve localar, soyunma odaları 

ve teknik mekanlar bulunacaktır.
2.000 kişi seyirci kapasiteli spor salonu ise 7.187,3 
m² olup içerisinde kafeterya, soyunma odaları ve 
teknik mekanları bulunmaktadır.
2 adet yüzme havuzu, 2 adet hamam, fitness, 
squash ve uzak doğu sporları çalışma salonları, 
kafeterya, çalışma ofisleri, soyunma ve teknik 

mekanlar bulunan  sosyal tesis binası yapılacaktır. 
Ayrıca komplekste 2.200 araç kapasiteli büyük 
otopark vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.
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Sümer Mahallesi
Yüzme Havuzu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kazlıçeşme 
Mahallesinde ilçenin bütününe hizmet verecek 
124.068,52 m² inşaat alanına sahip stadyum, spor 
salonu, sosyal tesis ve otopark yapılacaktır. 
17.000 kişi seyirci kapasitesi olan stadyum 38.480 
m² olup içerisinde kütüphane, kafeterya, mescit, kulüp 
ofisleri, protokol tribünü ve localar, soyunma odaları 

ve teknik mekanlar bulunacaktır.
2.000 kişi seyirci kapasiteli spor salonu ise 7.187,3 
m² olup içerisinde kafeterya, soyunma odaları ve 
teknik mekanları bulunmaktadır.
2 adet yüzme havuzu, 2 adet hamam, fitness, 
squash ve uzak doğu sporları çalışma salonları, 
kafeterya, çalışma ofisleri, soyunma ve teknik 

mekanlar bulunan  sosyal tesis binası yapılacaktır. 
Ayrıca komplekste 2.200 araç kapasiteli büyük 
otopark vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.
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