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tokihaber Güncel: Eskişehir’e Yeni Stadyum

ESKİŞEHİR YENİ STADINA 
KAVUŞUYOR

TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, Eskişehir’de yapımı tamamlanan 33 
bin seyirci kapasiteli stattaki son çalışmaları yerinde inceledi. Turan, 
geçici kabul aşamasına getirilen stadın 30 Kasım’da Gençlik ve Spor 
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G
eçici kabul aşamasına getirilen 
33 bin seyirci kapasiteli Eskişe-
hir Stadı’ndaki son çalışmaları 
yerinde inceleyen TOKİ Baş-
kanı M. Ergün Turan, “UEFA 

standartlarına uygun inşa edilen stadyu-
mumuz Türkiye’nin en büyük ve modern 
statlarından biri olacak” diye konuştu.

TOKİ Başkanı Turan, Eskişehir Stadı’nın 
en önemli özelliğinin başında çelik çatı 
imalatının geldiğine değindi. Stadın çatı 
kaplamasının tüm tribünlerinin üzerini ka-
pattığını dile getiren Turan, “Çelik çatı top-
lamda 38 bin 690 metrekare alana sahip ve 
28 ana kirişten oluşuyor. Stadyumda çelik 
çatı kaplaması olarak uçlarda polikarbonat, 
diğer kısımlarda çift katlı kenet sistem uy-
gulandı. Ayrıca çatıda saha aydınlatmaları 
ve radyant ısıtıcı uygulamaları için kedi 
yolları var” dedi. 

Restorandan mescide her türlü 
sosyal alan mevcut

Seyirciler için çeşitli sosyal alanların bulun-
duğu 16 bloktan oluşan Eskişehir Stadı’nın 
içerisinde seyirci fuayeleri, localar, antren-
man salonları, hakem odaları, basın çalış-
ma alanları, toplantı salonları, restoranlar, 
takım mağazaları, güvenlik odaları, revirler, 
mescit, sporcu ve seyirci WC’leri gibi çok 
çeşitli mahaller yer alıyor. Stadyumda açık 
otopark alanı, 35 bin 310 metrekare olup 
bin 148 araçlık kapasiteye sahip. Stadyu-
mun bodrum katında da 502 araç kapasiteli 
17 bin metrekare kapalı otopark alanı mev-
cut. Ayrıca stadyumun dört bir köşesinde 
kapalı otopark girişleri yer alıyor.

Tribünler radyant  
ısıtıcılarla ısıtılacak

Toplam 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun 
tribünlerinde 889 kişilik localar bulunuyor. 
Misafir seyirci tribününün 1.072 kişi oldu-
ğu stadyumda, engelli seyirci tribünüyse 
200 kişi kapasiteli planlandı. Tribünlerin 
radyant ısıtıcılar vasıtasıyla ısıtılacağı stad-
yumda, toplam 60 adet seyirci çıkışı var.

Çim saha doğalgazla  
alttan ısıtmalı

Çim sahanın UEFA kriterlerine uygun şekil-
de 105x68 metre olacağı stadyumda, çim 
saha doğalgazla alttan ısıtılacak. Kale çizgi-
siyle tribün arası 12,3 metre olan stadyum-
da, taç çizgisiyle tribün arası da 10,9 metre. 
Ayrıca, çim saha aydınlatması için 224 adet 
2000 lux halojen ampul kullanıldı.


