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Tasarımı şekillendiren ana öğe, okulun ihtiyaç duyduğu kafeterya, yemekhane ve amfi 
derslik programlarının, kırsal bir peyzajda yer alan ama plansız bir gelişime sahip olan 
yerleşkede nerede ve nasıl ilişkilendirilebileceği sorusu olmuştur. Binaları parçalamak 
ve alana yaymak yerine, iki bina üst üste konmuşçasına katlar birbirinden bağımsızlaş-
tırılmış, ufku olabildiğince açık peyzajla ve sosyal hayatla ilişkilenebilecek açık teraslar 
ile yapılar birbirine bağlanmıştır. Kamusal ve yoğun kullanıma sahip bir yapı olması 
nedeniyle kaplamasız,  yapı malzemeleriyle süslenmemiş ve içinde sürekli kullanım 
çeşitliliği üreten bir kabuk elde edilmeye çalışılmıştır. 

Lüleburgaz’da 1970’li yıllarda kurulan, 1980 Askeri Darbesi ile faaliyetlerine ara veri-
len, daha sonra 1993 yılında yeniden etkin hale gelen “Lüleburgaz Yüksekokul, Fakülte 
ve Üniversite Açma ve Yaşatma Derneği”, kentin belleğinde yeri olan Kepirtepe Köy 
Enstitüsü’nden de ilham alarak, kentin yüksek öğretim alanındaki gelişimini sadece 
merkezi yönetimden beklemek yerine, yerel halkın talep ve istekleri doğrultusunda 
kentin eğitim hayatına katkıda bulunmaktadır. Kentte “yüksekokul, fakülte ve üniver-
site açma, yaşatma, her türlü maddi ve manevi destek sağlama” gibi hedeflerle yola 
çıkan dernek, Trakya ve Kırklareli Üniversitelerinin kuruluşunda aktif rol oynamış, en 
önemlisi, yerel halkın desteğini sağlayarak taleplerini merkezi yönetime daha güçlü 
biçimde iletebilmiştir. Bugün Kırklareli Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksek Okulu, 
yine derneğin ve üniversitenin ortak çabaları ile Hazine’den devralınan Lüleburgaz Ke-
pirtepe’deki 152 dönümlük yerleşkede eğitim vermektedir. Günümüzde büyük oranda 
terkedilmiş bulunan Kepirtepe Köy Enstitüsü’nün yarım kilometre yakınında konumla-
nan okulun Sosyal Hizmet Yapısı’nın yapımı da, yine yerel yönetim olarak Lüleburgaz 
Belediye Başkanlığı’nca hibe olarak sağlanmıştır.

Metropol dışı kentlerde nitelikli mimarlık hizmetinin nadiren alındığı, özellikle devlet 
üniversitelerinde yaşananlardan bellidir. Bütün iyi niyetli çabalara rağmen, durum Lüle-
burgaz Meslek Yüksek Okulu için de geçerlidir. Derslik, atölye, laboratuvar, çalışma oda-
larının tekdüze,  sıkıcı, işlevsel paketlenmesinden öteye geçmeyen, dikdörtgen planlı iki 
eğitim bloğu kütlesine eklemlenen Sosyal Hizmet Binası, bu  yoğunlaştırılmış dörtgen 
paketleri dağıtmaya, çevresine açmaya, coğrafyasını sezdirmeye, iklimini hissettirme-
ye, mimarlığın arkitektonik değerlerini yeniden hatırlatmaya yönelik bir çabayla ortaya 
çıkmıştır. Eğitim blokları ile herhangi bir fiziksel temasa geçmez, onlara eklemlenmeye 
çalışmaz; onların tümüyle içe dönük tavrına karşın kendini her mevsimde farklı bir man-
zaraya sahip doğal peyzaj içerisinde teraslarla çevresine açar.

Eğitim bloklarının katı işlevsel şemasına tezat olarak Sosyal Hizmet Binası, mimari öğe-
leri ve mekânları ile doğrudan bir işlevi ima etmez; çoklu kullanımlara olanak tanır. 
Birbirleriyle doğrudan ilişkilenmesi gerekmeyen yeme-içme ve toplanma mekânları, 
birbirlerinden bağımsız biçimde alt ve üst katlarda ayrı ayrı konumlandırılmasına rağ-
men, istenildiğinde kolayca birlikte de işletilebilir.

Eğitim yapılarının bakım-onarım işleri, bütçeleri kısıtlı devlet üniversitelerinde her za-
man sorun olmakta, yoğun kullanımlar yapıların çabuk yıpranmasına neden olmaktadır. 
Sosyal Hizmet Binası için seçilen modüler ve prefabrik sistem; uzun ömürlü, aşınmaz 
ve dayanıklı yapı malzemeleri; kaplamasız, sıva-boya gerektirmeyen rafine edilmemiş 
yüzeyler ve bunların oluşturduğu dokular; duvar ve zemine gömülmeden açıkta giden 
tesisatlar kamusal kullanıma sahip bir yapıyı her açıdan sürdürülebilir kılmakta doğru 
bir seçime işaret eder.
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The design is shaped by the question of where and how to relate the essential but 
independent functional programs of the cafeteria, the refectory and the lecture hall in 
a campus developing without a master plan, located in a rural landscape. Rather than 
separating the program and spreading the buildings on the site, the architect handled 
the design as if one building were on top of the other, making the levels independent 
from each other and connecting the buildings with an open horizon landscape and open 
terraces that can continuously be related to social life. As the building is an intensely 
used public space, a bare and uncovered building that does not use elaborate materials 
has been designed, aiming to create a shell that constantly generates a diversity of uses.

Founded in Lüleburgaz during the 1970s and temporarily closed due to the military 
coup in 1980, the “Lüleburgaz Association for the Foundation and Support of Colleges, 
Faculties and Universities” became active once again in 1993. Inspired by the Kepirtepe 
Village Institute, which has a significant place in the collective memory of the city, the 
association aims to contribute to the education life of the city with respect to the de-
mands of the citizens rather than expecting the development of the higher education 
institutions in the city from the central government. With the objective of “opening and 
supporting colleges, faculties and universities in the city by providing physical and mo-
ral support”, the association has been actively involved in the foundation of Trakya and 
Kırklareli Universities, and most important of all, has gathered the support of the local 
public and conveyed their demands more strongly to the central government. Lülebur-
gaz Vocational School, an institution connected to Kırklareli University, offers education 
from a 152-decare campus taken over from the government through the efforts of the 
association and the university. Located a half kilometer from Kepirtepe Village Institute, 
which was abandoned to a large extent, the construction of the Social Services Building 
of the school was carried out by the Municipality of Lüleburgaz as a donation.

Considering that architectural services are rarely demanded outside metropolitan cities, 
the situation at Lüleburgaz Vocational School is similar to the state universities in other 
cities despite good intentions. Attached to the two education blocks with rectangular 
plans that are simply a monotonous and dull functional packaging of classrooms, work-
shops, laboratories and study rooms, the Social Services Building was designed with an 
effort to unpack these compacted square packages, open them up to their environment 
and help the users perceive the geography, feel the climate and remember the archi-
tectonic qualities of architecture. The building does not establish a physical connection 
with the education blocks, and in contrast with their totally introverted approach it 
opens out to its environment with terraces in the natural landscape, presenting a dif-
ferent view each season. In contrast with the rigid functional scheme of the education 
blocks, the Social Services Building does not refer to fixed and direct functions with its 
architectural elements and spaces, thus allowing multi-purpose use. Although the din-
ing and meeting spaces that do not have to be directly related are located on different 
floors, they can easily be operated together when demanded.

The maintenance of education buildings always causes problems in state universi-
ties with restricted budgets, causing the buildings to wear out after short periods. The 
modular prefabricated system selected for the Social Services Building, the long-lasting, 
wear-resistant, durable building materials, the unrefined surfaces that do not require 
cladding, plaster and paint finishes and the textures created by them and the exposed 
technical installations that are not hidden within the floors or the walls are all sensible 
decisions in terms of contributing to the sustainability of a publicly-used building.
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