BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STADYUM İNŞAATI

Şehirlerin simgesi haline gelen stadyumlar tüm dünyada dikkati en çok çeken yapıların
başında gelmektedir. Bursa da, yeni stadyum yatırımıyla “Bursa Markasına” yaraşır
bir proje ile Türkiye ve dünya gündemindeki yerini pekiştirmektedir.

4 bin 374 metrekare alana sahip 45 bin kişi kapasiteli stadyum 2 bodrum katı ve 1
platform katı ile 3 kat olarak projelendirilmiş yine stadyumun çatısı Bursaspor futbol
takımının da simgesi olan timsah görünümü ile uluslararası organizasyonlara da ev
sahipliği yapması amacıyla FIFA ve UEFA’nın en son kriterlerine uygun olarak inşa
edilmektedir. 70 adet loca, 84 ayrı giriş kapısı ve 60 adet turnikenin yer alacağı proje

toplamda 179 bin 642 metrekare inşaat alanından oluşmaktadır. 207 engelli
koltuğunun da bulunacağı stadyumun ilk etabında 641 araç ve 2 otobüs kapasiteli katlı
otopark da yer alacaktır. Proje kapsamında daha sonra yapılacak olan ulaşım ve çevre
düzenlemesi ile birlikte 1551 araç ve 256 otobüse hizmet verecek 95 bin 477
metrekare otopark alanı da ilaveten oluşturulacaktır. Stadyum projesi beraberinde yer
alacak Bursaspor Müzesi, ticari alanlar, kafeteryalar ve sosyal donatı alanları ile
birlikte kent yaşamına katma değer sağlayacaktır.

Gintaş İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. tarafından 3 ayrı kule vinç ile neredeyse 24 saat
çalışan ekipler ve şantiye alanına kurulan hazır beton tesisi ve prefabrik atölyesi
sayesinde yeni adı ile “Timsah Arena” benzerlerinden çok daha hızlı ilerlemektedir.
Prefabrik tribün montajı şantiyede imal edilip kule vinçler ve mobil vinçler ile
taşınmakta ve her imal edilen 25 adet hazır blok hızlı bir biçimde yerine monte
edilmektedir. Bursaspor taraftarlarının heyecan beklediği projenin kaba inşaatı
Büyükşehir Belediyesi ile yapılmış olan Sözleşme gereği yıl sonunda
tamamlanacaktır.

İşin Adı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyum İnşaatı
Yapım İşi

İdare:

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yüklenici:

Gintaş İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Sözleşme Türü:

Anahtar Teslim Götürü Bedeli

Sözleşme Tarihi:

30/05/2011

İşin Süresi:

450 gün

İşin Tamamlanma Tarihi:

Ağustos 2012

Uygulama Ekibi;
Proje Koordinatörü:

Zafer TOLUNAY

Proje Müdürü:

Mustafa TOPALOĞLU

Şantiye Şefi:

Ali BAŞGÜL

Sözleşme Tutarı:

34.639.000,00 TL

Teknik Bilgiler;
Kapasitesi:

45.000 seyirci

Kazı İşi:

425.000 m3

Dolgu İşi:

52.000 m3

Betonarme:

120.000 m3

Kalıp İşi:

326.000 m2

Demir İşleri:

12.800 ton

İnşaat Alanı:

60.000 m2

Toplam Alan:

186.000 m2

Blok Sayısı:

8 Blok

