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Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi projesi, 
Lüleburgaz Belediyesi’nin Belediye Başkanı Emin 
Halebak yönetiminde sürdürdüğü sosyal içerikli 
önemli kentsel gelişim projelerinin bir parçası 
olarak hayata geçmekte.

Projenin öncelikli hedefi 6-14, 8-16 yaş gruplarına 
yönelik bir eğitim ortamı oluşturulması. Engelli  
spor kullanımlarına göre de tasarlanan bu tesis, 
yaklaşık 80 dönümlük bir alanda konumlanıyor. 
Akademi, kapalı spor etkinlikleri ve servis yapıları 
dışında; açık spor alanları, kalabalık etkinliklere izin 
veren çevre düzenlemeleri ve park alanlarını 
kapsayan bir kompleks olarak tasarlandı. Tesis; 
uluslararası karşılaşmalara uygun, FIFA 
standartlarında bir büyük, iki küçük açık futbol 
sahası, kapalı futbol karşılaşmalarının (futsal) da 
yapılabileceği; tüm salon sporlarına da uygun 
esneklikte, farklı sosyal etkinliklerin de 
yapılabileceği 750-2000 kişi kapasiteli (etkinliğe 

bağlı olarak), 1500 m2'lik bir kapalı spor salonuna 
sahip. Tüm bu alanlar, hem engelli kullanımlarına 
izin veren hem de bisikletle dolaşıma olanak 
tanıyan rampalı dolaşım alanları ile birbirine 
bağlandı. 

Atık suyun geri kazanımından, rüzgara ve güneşe 
dek her türlü doğal kaynağın değerlendirildiği bir 
tasarım anlayışı ile tasarlanan proje; sürdürülebilir 
enerji kaynaklarını bilinçli kullanan, günümüzün 
duyarlılıklarına sahip ve bunu kullanıcıları ile 
paylaşabilecek bir çaba içinde "eğitim" anlayışının 
bir parçası olarak ele alınmıştır. Doğal imkanlar, 
tasarım, malzeme seçimleri, detaylar ve mekanik 
sistemin birlikte çalışması ve bir otomasyon sistemi 
ile efektif kullanıma kavuşması; kullanım ve 
işletmeye dair pek çok gereksinimi karşıladı.

Futbol akademisi çocukların bilgisayar başından 
sokağa çıkarak iletişim kurmaları hedefiyle, 
geleceğin kentlilerine yönelik kentsel çalışmaların 
bir uzantası olarak görülmeli. Çocukların sadece 
eğitim mekanlarında değil, iyi mekanlarla 
bütünleşmiş, sağlıklı bir sosyal ortam içinde yetişip, 
gelişmeleri hedeflendi.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi, parçalı yapı kurgusu ve yapılar arasında önerdiği 
yaşayan ara mekanlar ile yalnızca eğitim görecek gençlerin değil, tüm kentlilerin 
kullanımına açık. 

lülebUrgaz YılDızları fUTbOl akaDeMisi 
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bu arazinin peyzaj karakteri olarak referans alınmayı zorunlu kılan üç baskın özelliği var. bunlardan birincisi 
kentsel peyzaj ile kırsal  peyzajın tam arakesitinde yer alması,  ikincisi ise arazi içinden geçen yüksek gerilim 
hatlarıdır. birincisi, bu karakterle ilişkinin bu bölgenin  gelecekteki kimliğini oluşturması açısından, ikincisi bu 
büyük alanın kentsel  planlamadan ayrı üçüncü boyutta baskınlığını kaybetmeyecek algı - oryantasyon ilişkilerini 
belirlemesi  açısından önemli. üçüncü nokta ise arazinin yüksek gerilim hattı  boyunca yaklaşık beş metre farkla 
iki kota ayrılması. 

bu tesis,  eğitim ortamı olarak odağında futbol ve 
çocuklar olsa da sadece çocukların kullanımına  
yönelik değil;  tüm ailelerin, sosyal çevrenin ve 
kentlinin paylaşımına olanak sağlayacak spor ve 
çeşitli  etkinliklerin gerçekleşeceği  bir merkez olarak 
ele alındı. 

akademi, kapalı spor etkinlikleri ve servis yapıları 
dışında; açık spor alanları, kalabalık etkinliklere 
izin veren çevre düzenlemeleri ve park alanlarını 
kapsayan bir kompleks olarak tasarlandı.

genel yerleşim ve planlama, arazinin iki temel 
kotu göz önüne alınarak yapılmıştır. alt kotta yer 
alan  alan, akademi yapısı ve açık spor alanlarını 
kapsarken, üst kotta, kente ve yola yakın olan kısım; 
park  ve açık alan düzenlemelerine ayrıldı. her iki 
kısmı da birbirine bağlayan ara bölüm ise her iki  
tarafa hizmet eden bir buluşma noktası, açık alan 
faliyetlerini kapsayan bir meydan olarak ele  alındı.  
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futbol yıldızları akademisi, kapalı mekan gerektiren programların tek bir bina 
kitlesi içinde çözülmesi yerine; parçalı yapı gruplarının birbirlerine (aralarında yeşil 
alan ve bahçeli avlular oluşturarak) bağlandığı bir yapı grubu olarak ele alındı. 
bu sayede sürekli gün ışığı ve atmosfer temaslı, bunu  açık alan - yeşil peyzaj 
örüntüsü içinde algısal olarak zenginleştirilmiş mekanlara dönüştüren bir yapı  dili 
oluşturuldu. 

kapalı mekan programlarını birbirine bağlayan akademi yapıları arasındaki 
dolaşım alanı, açık alan programları ile doğrudan bağlantılı olarak yapıyı 
dışarıdaki etkinliklere bağlamakta. bu sayede de iç ve dış mekan kullanımları, 
yaz - kış programlarına göre dereceli olarak sürekliliği kopmadan ilişkilerini  
sürdürebilmektedir.  

akademi binası tasarımı için; doğal olan ile yapay olan arasındaki dengelerin fizik - 
mekansal olarak araştırıldığı, açık alan etkinlikleri ile entegre çalışan bir mekansal 
organizasyon modeli olduğunu söyleyebiliriz. 

Proje, bağımsız yapılar ve onları birbirine bağlayan sirkülasyon hollerinden 
oluşuyor. bağımsız yapılar iklimlendiriliyor, sirkülasyon holüyse bu yapılar için bir  
iklimlendirilmeyen bir rüzgarlık gibi çalışıyor. 

futbol akademisi’nin yapı fiziği, mekanik ve elektrik sistemleri, yapının kamusal 
bir yapı olarak kolay işletilebilir, işletme giderlerini ve bakım masraflarını minimize 
eden, enerji geri kazanımına ve yönetimine yönelik pasif ve aktif sistemleri dengeli 
olarak kullanan ve diğer yapı sistemleri ile bütünleşik bir hibrid sistem olarak ele 
alındı. 

alanın doğusunda kalan ve kentten yaklaşımda bizi karşılayan park alanı, hem 
kentlinin ihtiyaçlarının hem de akademi programlarının tamamlayıcısı olarak 
düşünüldü. 



67   X
X

I - M
A

YIS 2011
Pr

O
je - fU

Tb
O

l a
k

a
D

eM
isi - k

ır
k

la
r

eli

Meydan akademi mekanları ile park arasında bir kesişim alanı olarak her iki kısma 
da hitap edecek biçimde konumlandırıldı. karakter olarak park alanlarının, doğal 
açık alanların aksine kentsel peyzaj öğlerinin daha ağır bastığı; vakit geçirme ve 
sosyalleşme mekanlarını  içeren bir kamusal mekan olarak ele alındı.

akademi yapısındaki malzemelerin peyzaj içinde yeniden tanımlanması ile oluşan 
yapısal ifadeler; burada ön germeli prekast döşeme panellerinin tribün olarak çayır 
dokusunda konumlanması  şeklinde karşılık buluyor. 

proje adı: lüleburgaz Yıldızları 
futbol akademisi/lYfa 
proje yılı: 2010 
alan yüz ölçümü: 79.500 m2 
kapalı alan: 6.350 m2 
işveren: lüleburgaz belediyesi 

tasarım ekibi: boğaçhan Dündaralp, berna 
Dündaralp, a. burcu köknar, lale ceylan 
statik projeler: Tektaş Mühendislik, 
büro istanbul 
mekanik proje: akım Mühendislik 
elektrik proje: Vis Mühendislik 

futbol akademisi planı

görünüş

görünüş

kesitler
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