Atatürk Kongre Kültür Merkezi
1659 koltuk kapasitesine sahip salon; 1750 m2’ye ulaşan sahne alanı, hareketli ve kayar
sahneler, hareketli orkestra çukuru, simultane tercüme odaları ve her türlü teknik mekânlar
da dâhil olmak üzere son teknoloji ile donatılmıştır.
Osmangazi Salloon has 1659 seats capacity. It is equipped with the latest technology
through the stage area at 1750m2 including the off stage spaces with acting area, mobile
stage, removable orchestra pit and separately simultaneous translation rooms.

İletişim: Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı, Osmangazi
Tel. 0 224 2721600
Atatatürk Kongre Kültür Merkezi
Toplam inşaat alanı

119.315 m2

Kültür bölümü

74.215 m2

Kongre bölümü

45.100 m2

Kongre Bölümü Kat Alanları
Toplam inşaat alanı

45.100 m2

Taban alanı

11.135 m2

2 katı Yıldırım Bayezid katı
(+10.80)

6.700 m2

B katı ara kat (+7.20)

2.200 m2

1 katı büyük teras katı (+3.60)

6.150 m2

0 katı osamangazi katı (+0.00)

5.750 m2

-1 katı orhangazi katı (-3.60)

9.400 m2

-2 katı hüdavendigar katı (-7.50)

14.900 m2

Kongre Bölümü Kullanım Alanları
Osmangazi salonu

1.659 koltuk - (1.544 m2 - Zemin alanı)(1.750 m2 - sahne alanı)

Orhangazi salonu

813 koltuk - (704 m2 - zemin alanı) (476 m2 - sahne alanı)

Hüdavendigar salonu

500 değişken koltuk - ( 500 m2)

Yıldırım Bayezid salonu

(kokteyl 1000 koltuk) (yemek 400 - 800 koltuk) (kapalı 820 m2) (teras
390 m2)

Açık fuaye - Büyük teras

(kokteyl - 1300 kişi) (yemek - 400-1000 kişi)-(1050 m2)

Seminer salonu

(5 adet 100 m2)

Çalışma salonları

(2 adet 120 m2)

Prova salonları

(3 adet 120 m2) - (1 adet 65 m2)

Kitap salonu

(1 adet 230 m2)

Kongre büroları

6 adet * 20 m2 = 120 m2

VIP salonu

125 m2

Mescid

(kadın - erkek) - 130 m2

Orhangazi böl. Sanatçı odaları

16 adet

Osmangazi böl. Sanatçı odaları

21 adet

Çalışma ofisleri

14 adet

Kafe alanı

360 m2

Kuzey teras

(açık alan-675 m2) - (kapalı alan-550 m2)

Kültür Bölümü Kat Alanları
Toplam inşaat alanı

74.215 m2

Taban alanı

44.720 m2

Sığınak

4.950 m2

Otopark alanı

22.965 m2

Otopark terası

7.130 m2

Zemin kat

36.800 m2

Başkanlık salon katı

560 m2

1. müze katı

2.450 m2

2. müze katı

2.580 m2

Kültür Bölümü Kullanım Alanları
Merinos fuar alanı

7.600 m2 - 12.00 m2

Merinos başkanlık alanı

300 koltuk - 300 m2

Zeki müren sergisi

745 m2

Müzeyyen senar sergi salonu

745 m2

Yıldırım gürses sergi salonu

765 m2

Sergi odaları

(18 adet) 2.150 m2

Kent konseyi salonları

(4 adet) X 120 m2 = 480 m2

Orkestra salonları

(3 adet) * 120 m2 = 360 m2

Açık sergi alanı (otopark terası)

7.130 m2

