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YEDİKULE YÜZME HAVUZU VE SPOR MERKEZİ
2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle açılan Yedikule Yüzme Havuzu ve Spor 
Kompleksi, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın yüzmenin yanı sıra pilates, fitness, kickboks, jimnastik, 
taekwondo ve grup reformer sporlarını yapmasına da olanak sağlamaktadır. Sabah 09:00 ile akşam 
21:45 saatleri arasında hizmet veren tesisin yarı olimpik (25m x 12,50m x 2m) yüzme havuzu, istenirse 
sportif turnuvalarda da kullanılabilecek 208 kişilik motorlu teleskobik tribünü de bulunmaktadır.

DRAMAN YÜZME HAVUZU VE SPOR MERKEZİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle 2021 yılında açılan Draman Yüzme Havuzu ve Spor Mer-
kezi’nde 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın yüzmenin yanı sıra Jimnastik, tekwondo, pilates, ritim ve 
dans, badminton, engelli çocuklarda yüzme seansı, judo ve güreş sporlarını yapmasına da olanak 
sağlanmaktadır.

KANO VE KÜREK SPORLARI MERKEZİ
Üç tarafı deniz ile çevrili olan ilçemizde su sporlarını teşvik etmek amacıyla tasarlanıp 2020 yılında 
hayata geçirilen Kano ve Kürek Sporları Merkezi’miz 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza haftanın 6 günü 
09:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

AYVANSARAY SPOR MERKEZİ
2021 yılında açılan ve Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet 
veren Ayvansaray Spor Merkezi’nde; fitness, pilates, karate, kick boks, step aerobic, grup reformer, 
masa tenisi ve okçuluk sporları uzman eğitmenler eşliğinde yapılmaktadır. 

Spor; 
Sağlıklı ömür sürmek için  

geçici bir hobi değil,  
yaşam biçimi olmalıdır.



GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİLERİ
Türkiye’nin vitrini ve en önemli kültür turizmi güzergâhı olan Fatih’e gelen turistlerin seyahatlerini sorun-
suzca tamamlayabilmeleri amacıyla geliştirilmiş, çift yönlü bir sosyal sorumluluk projesi olan Gönüllü Tu-
rizm Elçileri projesi; şehre gelen turistlerin memnuniyetinin sağlanmasının yanı sıra, projede gönüllü ola-
rak yer alan gençlere de sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirerek pratik yapabilme fırsatı sunmaktadır.

HALİÇ SU SPORLARI FESTİVALİ
Üç tarafı deniz ile çevirili olan Fatih’te, gençleri su sporlarına teşvik etmek amacıyla, 17 -20 ile 21 ve 
üzeri yaş olmak üzere iki klasmanda gerçekleşen festivalde gençler; dragon bot, kano ve kürek ya-
rışlarında mücadele vermektedir. İki gün süren festivalde yarışmacılar su üzerinde kıyasıya mücadele 
ederken, Haliç Parkı’nda da langırt, boks makinesi, ayak tenisi, voleybol gibi çeşitli etkinlik ve oyunlar 
düzenlenmektedir.

OKULLAR ARASI SURİÇİ KUPASI
Fatih Belediyesi’nce eğitim çağındaki çocuklarımızın spor yapmasını teşvik etmek gayesiyle düzenle-
nen “Okullar Arası Suriçi Kupası” futbol, basketbol, futsal, voleybol, satranç, masa tenisi, atletizm, ok-
çuluk, yüzme, güreş, karate-do, judo, geleneksel oyunlar, kano, dragon ve badminton kategorilerinde 
gerçekleştirilmektedir.

3X3 SOKAK BASKETBOLU
Her yaştan insanımızın zaman, zemin ve ekipman engeli olmadan spor yapabilmesini teşvik etmek 
gayesi ile düzenlemiş olduğumuz, 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’na, sadece ilçemizden değil, farklı il 
ve ilçelerden de sporcular katılmaktadır. Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen 
turnuvaya, seyyar tribün getirilerek seyirci desteği de sağlanmaktadır.

KADİM İSTANBUL'DA BİSİKLETLE KÜLTÜR TURLARI
Şehrimizin uzman bir rehber eşliğinde bisikletle gezilerek tanıtılmasını hedefleyen özel bir etkinlik olan 
“Kadim İstanbul Bisiklet Kültür Turları” çevre, spor, sağlık ve kültür gibi pek çok başlıkla anılabilecek nitelik-
tedir. Gezi, belediyemiz sosyal tesislerinde ikram ile son bulmaktadır.

YAZ SPOR OKULLARI
Haziran ayında başlayan ve 2.5 ay süren yaz spor okullarımızda her yaz sezonunda 7-14 yaş arası bin-
lerce çocuğumuza yüzme, basketbol, voleybol, badminton, okçuluk, futbol ve değerler eğitimi verilmek-
tedir. Eğitimlerimiz ilçemizde bulunda stat ve okullarda gerçekleştirilmektedir. 

AYAK TENİSİ TURNUVASI
Spor ve eğlencenin bir arada olduğu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın da katıldığı Mimar 
Sinan Stadı’nda gerçekleşen Ayak Tenisi Turnuvası, kıyasıya bir mücadele ve renkli görüntüler eşliğinde 
gerçekleşmektedir.

ULUSLARARASI İSTANBUL AÇIK SATRANÇ TURNUVASI 
Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz İstanbul Open Satranç Turnuvası farklı ülke ve şehirden yüzlerce profes-
yonel sporcunun katılımıyla gerçekleşmektedir. Turnuva 7'den 77'ye her yaş kategorisinden katılımla 
Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenmektedir.

HİSARDA OKÇULUK TURNUVASI 
Yedikule Hisarı’nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen turnuvamız 4 kategoride gerçekleşmektedir. Mi-
nikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve çeşitli 
hediyeler verilmektedir.

MİMAR SİNAN STADI’NDA OKÇULUK
9-14 yaş, 14-21 yaş ve 21 yaş üzeri vatandaşlarımıza yönelik olarak düzenlenen “Okçuluk” projesi kapsa-
mında temel okçuluk eğitimi verilmektedir. Ders sonrası öğrencilerimize sandviç ve meyve suyu ikram 
edilmektedir.

KIŞ SPOR OKULLARI
Kış Spor Okulu’muz; basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi ve okçuluk branşlarında hafta sonları 7 - 14 
yaş arasındaki çocuklarımıza Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu’nda ve Kadırga Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda hizmet vermektedir.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEK
Sporun ve sporcunun her daim yanında olan Fatih Belediyesi, amatör spor kulüplerine; su, ulaşım, mal-
zeme ve saha desteğinin yanı sıra katılım ve başarı ödülleri vermektedir.

ÖĞRETMENLER ARASI SPORTİF TURNUVALAR
Futbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında yapılan ve turnuvaya, ilçemiz okullarında görevli öğ-
retmenler ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli memurlar katılmaktadır. Dereceye giren 
takımlara ödülleri belediyemizce düzenlenen “Öğretmenler Günü” yemeğinde takdim edilmektedir.

POMEM-BESYO HAZIRLIK KURSLARI
Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurslarımızda; belediyemiz tarafından 
polislik sınavları ve üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri’ne girişte yapılan yetenek sınavı parkuruna 
hazırlık eğitimi verilmektedir.

PAİNTBALL YARIŞMASI
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Paintball Yarışması Mimar Sinan Stadı’nda gerçekleşmektedir. Grup-
ların kıyasıya mücadelesiyle oluşan renkli görüntüler görülmeye değer

ORYANTİRİNG YARIŞMALARI
Fatih’in tarihi ve turistik lokasyonlarını kapsayan etkinliklerimiz yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiy-
le gerçekleşmektedir. Yarış sonunda dereceye giren sporcularımıza kupa, madalya ve sertifikaları 
takdim edilmektedir.

SABAH SPORLARI
Fatih ilçesinde 5 noktada eğitmen eşliğinde her sabah, civar halka yönelik sabah sporları düzen-
lenmekte, her yaştan Fatihlinin kültür-fizik hareketleri ve sabah yürüyüşleri ile sağlıklı yaşama adım 
atması hedeflenmektedir.

ÜNİVERSİTELER ARASI AVRUPA KÜREK ŞAMPİYONASI
Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi’miz Üniversiteler Arası Avrupa Kürek Şampiyonası’na ev sahipliği 
yapmaktadır. Yüzlerce sporcunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada dereceye giren sporcula-
ra çeşitli ödüller ve madalya takdim edilmektedir.


