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Özet
21. Yüzyılın en çok ilgi gören spor dalı futboldur. Kolay
anlaşılabilir ve çeşitli medya araçları üzerinden kolay
erişilebilir olması sebebiyle yüksek yoğunlukta izleyici
kitlesine sahiptir. Bu sebeple günümüzde yüksek yoğunluktaki
kullanıcıya hizmet verebilecek karma işlevli stadyum yapıları
inşa edilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı
strüktürler üretilmekte, yüksek kapasiteli tribünler inşa
edilebilmektedir. Kent planlarında büyük alanları kaplayan
stadyumlar, kentlerin ulaşım planları, alt yapı ve üst yapı gibi
birçok unsurun şekillenmesine etki etmektedir. Birçok yapı
türüne göre daha büyük bir ölçeğe sahip stadyumlar, kullanıcı
sayısı yüksek, hacim ve kütle açısından yoğun bir yapı olması
sebebiyle çevresel etkisi ciddi boyutlardadır. Stadyumların
yoğun bir kütle olması sebebiyle sürdürülebilir tasarım
ilkelerinin diğer yapılara oranla daha çok kullanılması; çevreye
oluşturacağı olumsuz etkilerin minimuma indirgenmesini
sağlamaktadır. Stadyumlarda genel konfor standartlarını
sağlanması amacıyla FIFA (Dünya Futbol Birliği) tarafından
yayınlanan ve tasarımcılara rehber oluşturan “Stadyumlar
İçin Teknik Tavsiye ve Gereklilikler” yönergesi “Yeşil Gol”
başlığı altında sürdürülebilir tasarım yaklaşımları hakkında
tasarımcılara bilgi vermekte ve onları yönlendirmektedir. Yeşil
binaları değerlendirmek için oluşturulan sertifika sistemleri,
su kullanımı, atık kontrolü, enerji, malzeme, nakliye ve
genel olarak yeşil bina ilkeleri; yeşil gol başlığı altındaki
başlıca konuları oluşturmakta, stadyum tasarımlarında
gereklilik haline gelen sürdürülebilir tasarım unsurları
anlatılmaktadır. Dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde

inşa edilen stadyumlar bu yönergedeki tavsiye ve gereklilikleri
uygulayarak stadyum inşasını tamamlamak zorundadır. FIFA
(Dünya Futbol Birliği) ya da UEFA (Avrupa Futbol Birliği) nın
belirlemiş olduğu kriterlerin sağlandığı stadyumlar yerel
ve uluslar arası kurullar tarafından incelenmekte ve onay
verilmesi durumunda uluslar arası müsabakalara ev sahipliği
yapılabilme hakkı elde edilmektedir.
Bu çalışmada sürdürülebilir stadyum ilkeleri ve bunun ışığında
“Yeşil Gol” programı incelenmiştir. 2006, 2010 ve 2014 Dünya
Kupaları özelinde inşa edilen stadyumlar ”Yeşil Gol” ilkeleri
üzerinden karşılaştırılmış ve stadyumlarda sürdürülebilirliğin
gelişimi sorgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Stadyum, FIFA, Sürdürülebilirlik
Abstract
Football is the most popular sport in 21th century. Football
is easy to understand and easily accessible to through media
channels that’s why it has a huge group of fans. Because of this,
multi-functional stadiums which can serve high number people
are built nowadays. Different structures and tribunes with
higher capacity are built with the technological developments.
Stadiums occupy large area in city plan and affect the form of
many elements such as city transportation plan, infrastructure
and buildings etc. Stadiums, which have bigger scales than
any other buildings, affects environment seriously because of
having high number of visitors and having a dense structure
in terms of volume and mass. Due to the fact that stadiums
have a dense structure, usage of sustainable design criteria
in stadiums more compared to any other buildings, helps to
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minimize the negative environmental effects. “Green Goal”
chapter in “Technical Recommendations and Regulations”
directive, which is published by FIFA (World Football
Association), gives information and direction to designers about
sustainable design criteria to be able to provide generalized
comfort standards in stadiums. Certification systems to
evaluate green buildings, water usage, waste control, energy,
material, transport and general greenhouse principles are the
main subjects in “Green Goal” chapter and sustainable design
criteria which are mandatory in stadium designs are explained
in this chapter. Construction of stadiums in many areas of the
world and in our country has to be completed according to
recommendations and regulations in this directive. Stadiums,
which are in harmony with FIFA (World Football Association) or
EUFA (European Football Association) criteria, are audited by
local or international committees and if it is approved get the
permission to host international competitions
In this study, sustainable stadium principles and in the light of
this “Green Goal” program have been studied. Stadiums, which
were built for 2006, 2010 and 2014 World Cups, are compared
according to “Green Goal” principles and development of
sustainability in stadiums has been questioned.
Keywords: Football, Stadium, FIFA, Sustainability
1. Giriş
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Günümüzde futbolun en çok ilgi gören spor dalı olduğu
düşünülürse, futbol sektörüne yapılan yatırımlar ciddi
boyutlardadır. Bu yatırımların en başında ise futbol kulüplerinin
birer saygınlık ürünü olarak kabul ettikleri stadyum yapıları
gelmektedir.
Stadyumlar ; “uluslararası kurallar doğrultusunda yapılmış bir
futbol oyun alanı etrafında atletizm kurallarına uygun koşu
pistleri bulunan ve bu alanları çevreleyen izleyici birimlerinin

FIFA ve UEFA belirli aralıklarla yönergeler hazırlamaktadırlar.
FIFA tarafından yayımlanan “Stadyumlar için Teknik Tavsiye
ve Gereklilikler” yönergesinde; stadyumlar 12 adet başlık
altında değerlendirilmekte ve mekân düzenleri için ölçüler,
gerekli ekipmanlar ve stadyum tasarımında uyulması gereken
ilkeler belirtilmiştir.

Stadyumların konfor standartlarına

erişebilmesi için bu kriterler sağlanmak zorundadır. FIFA
uluslar arası müsabakalara ev sahipliği yapabilmenin ön
koşulu olarak bu yönergede yer alan kriterlerin sağlanmış
olmasını istemektedir. FIFA tarafından belirlenen kriterler
ışığında stadyumlar; İnşaat Öncesi kararlar, Emniyet ve
Güvenlik, Otopark ve Yönelim Kriterleri, Oyun Sahası,
Oyuncular ve Maç Delegasyonu, Seyirciler, Karşılama ve
Ağırlama, Medya, Aydınlatma ve Güç Sistemleri, İletişim ve
Ek Alanlar, Futsal ve Plaj Futbolu ve Geçici Tesisler başlıkları
altında incelenmektedir.
Stadyumlar sahip oldukları büyük kütle ve kütlesiyle orantılı
olarak geniş çevre düzenlemesi sebebiyle kent planlarında
önemli bir yere sahiptir. Bulunduğu bölgenin sosyal, alt yapı ve
üst yapı gelişimlerine olanak sağlarlar. Ancak kent planlarında
büyük alanlar üzerine kurulu olan stadyumların çevresine
kazandırdıkları kadar, kütlesi ve kullanıcı sayısının yoğun
olması sebebiyle olumsuz etkileri de mevcuttur. Bu sebeple
sürdürülebilir stadyumların inşası günümüz koşullarında
gerekliliktir. FIFA bu konuda “Yeşil Gol” başlığı altında bir
program başlatarak stadyumların nasıl sürdürülebilir yapılar
haline dönüştürülebileceği ya da inşa edilebileceği hakkında
çeşitli tavsiye ve gereklilikleri ortaya koymuştur. “Yeşil gol”
uygulaması bu anlamada stadyum tasarımcılarına rehber
oluşturmakta ve stadyumların olumsuz çevresel etkilerini en
aza indirgemeyi amaçlamaktadır.
2. Sürdürülebilir Stadyum Tasarım İlkeleri

olduğu ve bu birimlere hizmet eden mekânlardan oluşan açık

Stadyumlar diğer bina tiplerine göre çok daha büyük ölçekli

ve kapalı spor alanı” olarak tanımlanabilir.[1]. Günümüzde

olmaları sebebiyle çevre üzerinde oluşturdukları etkileri de

futbola artan ilgi ve pazar payının büyümesi sebebiyle;

oldukça fazladır. Büyük ölçekli bir yapı olması sebebiyle inşa

atletizm pisti olmayan sadece futbola yönelik stadyumlar

faaliyetleri hem maliyet hem de enerji tüketimi açısından

da inşa edilmektedir. Konfor standartlarının sağlandığı

büyük kaynaklar gerektirmektedir. İnşa sonrası yapı kullanım

nitelikli stadyum yapılarının hayata geçirilmesi adına uluslar

sürecinde ise birim zamanda çok sayıda kullanıcıya hizmet

arası futbol kurumları çeşitli yönergeler hazırlamakta ve bu

vermesi sebebiyle; ses, ışık, atık vb. unsurlar çevre üzerinde

yönergeler tasarımcılara yol göstermektedir.

olumsuz etki oluşturmaktadır.

Futbol kurallarının belirlenmesi ve değişen koşullara göre

Günümüzde futbolun en çok ilgi gören spor dalı olması ve

revize edilebilmesi, futbol mekânlarının gereksinimlerinin

bu bağlamda kulüplerin birer saygınlık ürünü olarak kabul

belirlenmesi ve mekânların denetimi gibi işlerin yürütülmesi

ettikleri stadyumların inşa faaliyetlerinde artış yaşanması;

amacıyla kurulmuş birçok ulusal ve uluslararası kurum

çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açabilecek stadyum

mevcuttur. Dünya’da FIFA (Dünya Futbol Birliği), Avrupa’da

yapılarının çevre dostu çözümler ile üretilme zorunluluğunu

UEFA (Avrupa Futbol Birliği) birlikleri dünya futbolu ve

ortaya çıkarmaktadır. Büyük ölçeklere sahip stadyumların

futsalını şekillendiren ve yöneten iki önemli kuruluştur. Futbol

çevre üzerinde oluşturdukları olumsuz etkiler en aza

mekânları yani stadyumların gereksinimlerinin belirlenmesi ve

indirgenmelidir.

ihtiyaç programına belirli bir standart getirilmesi bağlamında
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Stadyumların çevre üzerinde oluşturdukları olumsuz etkiler
genel olarak incelenecek olursa;
•

Stadyumlar bulunduğu bölgedeki taşıt trafiğinin artmasına
sebep olmaktadır. Taşıt trafiğinin artması bölgede oluşan
sera gazı salınımının artması anlamına gelmektedir.

•

Çok sayıda taraftar, reklam faaliyetleri, taşıt trafiği,
stadyum anonsları, tezahürat vb. çevrede ses ve gürültü
kirliliğine neden olmaktadır.

•

Stadyumun aydınlatılması ve izleyicilerin güvenli bir şekilde
stadyuma ulaşabilmesi adına yüksek şiddetli ve parlak
ışıklandırma rahatsız edici boyutlara ulaşabilmektedir.

•

Yüksek bir bina olması sebebiyle çevresi ile ölçek farkı
yaratmakta ve çevre binalar üzerinde gölge etkisi
oluşturmaktadır.

•

Maç günleri dışında aktivite eksikliği sebebiyle haftanın
çoğu günü kullanılmayan, atıl bir bina haline gelmektedir.
[2]

Tüm bu sorunlara sahip bir stadyumun sürdürülebilir olması
imkânsızdır. Sürdürülebilir bir stadyum için çevreye verilen
olumsuz etkiler; iyi analiz, etkin tasarım ve operasyonel
faaliyetler ile ez aza indirgenmelidir. Bunun için;
•

Özellikle maç günleri için trafik ve yaya toplulukları için
yönetim planı oluşturulmalı, kontrollü geçiş alanları
sağlanmalıdır.

•

Ses ve ışığı kontrol altına alabilmek adına stadyum
çevresinde tampon oluşturacak unsurlar tasarlanmalı,
bina özelinde farklı çözümler geliştirilmelidir. (Yeşil bant
vb.) (Şekil 1)

•

Stadyumun

zemin

oturumu

sıfır

kotu

altında

konumlandırılarak yükseklik etkisi azaltılarak; ölçek farkı
ve gölge etkisi en aza indirgenmelidir.
•

Farklı

fonksiyonlar

stadyumun

ihtiyaç

programı

içerisine dahil edilerek maç günleri dışında da aktivite
planlamasına olanak veren, her gün kullanılan bir yapı
haline dönüştürülmelidir. (restaurant, alışveriş, sinema,
konferans vb.)
•

Kent planlarında büyük alanlar kaplayan stadyumların
çevresi

yeşillendirilerek

bölgedeki

havanın

kalitesi

arttırılmalı, görsel algı zenginleştirilmeli ve çevre
ekosistemine katkı sağlanmalıdır.
•

Yakın

çevresinde

bulunan

nehir,

göl

ya

da

su

kanalları stadyum drenajından gelen su tahliyesi için
kullanılabilmelidir.[2]

Şekil 1: Işık ve ses kontrolünü sağlamak için önerilen
çözümler [2]
3. Sürdürülebilir Stadyum Tasarımları için “Yeşil Gol”
Uygulaması
FIFA çevresel sürdürülebilirliği sağlamak adına yeşil gol başlığı
altında bir program başlatarak büyük ölçekli stadyumların
çevreye olan olumsuz etkilerini ez aza indirgemeyi
amaçlamaktadır. 2006 Dünya Kupası sürecinde hazırlanıp, 2010
Dünya kupası ve sonraki organizasyonlarda hayata geçirilen
proje ile stadyum tasarımcılarına rehber oluşturulmak istenmiş,
organizasyonlara ev sahipliği yapacak stadyumların belirlenen
kriterler doğrultusunda tasarlanmasını gerekli kılmıştır.
Bu doğrultuda su tüketiminin azaltılması, atık üretiminin
indirgenmesi, verimli enerji sistemlerinin kullanılması, toplu
taşıma sistemlerinin arttırılarak sera gazı salınımının en aza
indirgenmesi ve yeşil bina sertifika sistemlerinin stadyumlarda
uygulanabilirliğinin sağlanması “Yeşil Gol” programının ana
başlıklarını oluşturmaktadır. [3]
Stadyum yapılarının sürdürülebilirliğinin sağlanması adına aktif
ve pasif çözümler üretilebilmektedir. Pasif çözümler herhangi
bir mekanik sisteme gerek duymadan stadyumun konumu,
iklim özellikleri, yeşil çatılar vb. unsurlara işaret ederken, aktif
çözümler doğal unsurların yanında mekanik sistemlerin de
kullanılmasına işaret etmektedir.
Enerji: Stadyumların tasarım aşamasında; enerji etkin
sistemler ile inşa edilmesi ve inşa sonrası enerji tasarrufu
sağlayan çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. Fotovoltaik
enerji teknolojileri, ısı kaybını engellemek için yalıtım çözümleri,
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korunma ve ihtiyaç yoğunluğunda enerjiyi yönetebilmek adına
merkezi kontrol sistemleri gibi birçok enerji dostu çözüm
stadyum binalarında uygulanmalıdır. Stadyumların enerji
verimliliğini için; rüzgâr enerjisi, güneş panelleri, fotovoltaik
paneller kullanılmalı, doğal havalandırma, doğal ışıklandırma,
doğal klima etkisi sağlanmalı, cephe yalıtımı, ısı ve elektrik
enerjisinin birlikte üretilebileceği çözümler geliştirilmelidir.[3,
4] (Şekil 2,3)

Malzeme: Stadyumlarda geri dönüştürülebilir malzeme
kullanımı büyük önem sahibidir çünkü yoğun bir kütle olması
sebebiyle çok sayı ve çeşitte malzeme kullanılmakta,
bu malzemelerin çevresel etkileri olumsuz sonuçlara
yol açmaktadır. Bu sebeple olabildiğince çok sayıda geri
dönüştürülebilir malzeme kullanılarak sürdürülebilirliği
sağlanmalıdır. Kullanılan malzemelerin hammadde ve üretim
tesisleri ile stadyum inşaat alanı arasındaki mesafenin
olabildiğince az olmasına dikkat edilmelidir. Böylelikle nakliye
maliyetleri azaldığı gibi, nakliye sırasında çevreye yayılan
zehirli gaz miktarı da indirgenebilmektedir. [3, 4]
Atık: Stadyumların yüksek yoğunlukta kullanıcıya hizmet
vermesi sebebiyle, özellikle yeme içme faaliyetleri sonucu ortaya
çıkan atık miktarı oldukça fazladır. Atık miktarının azaltılabilmesi
için; içecek kutularının yeniden kullanımı, toplanan atıkların
cinsine göre ayrıştırılması ve dönüştürülmesi, ambalajsız gıda ve
ürün kullanımının sağlanması gereklidir. [3, 4]

Şekil 2: Doğal havalandırma çözümleri [4]

Ulaşım: Sera gazı salınımını en aza indirgemek ve karbon
emisyonunu indirgemek için gereksiz taşıt yoğunluğu
azaltılmalıdır. Bu sebeple toplu taşıma araçlarının kullanımı
arttırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Enerji dostu, yeşil enerji
ile çalışan taşıtlar tercih edilmelidir. (elektrik ile çalışan
otomobiller vb.) [3, 4]
Sertifika Sistemleri: Sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda
tasarlanan stadyumların; enerji, su, atık, ulaşım ve malzeme
kriterlerinin sistematik olarak değerlendirilebilmesi için tüm
dünyada farklı yapı türlerinde uygulanan sertifika sistemleri
kullanılmaktadır. Stadyumların yeşil bina kategorisine
girebilmesi için;Alan seçimi, suyun etkin kullanımı, enerji ve
atmosfer, malzeme ve hammadde/kaynak, iç mekan kalitesi
ve tasarımda inovasyon ana değerlendirme kriterlerini
oluşturmaktadır.
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Şekil 3: Güneş enerjisinden yararlanılarak elde edilen
çözümler [4]
Su: Su döngüsünün sağlanması için gereksiz su kullanımının
azaltılması ve kaynakların devamlılığı için çözümler
üretilmelidir. Bu sebeple; yağmur suyu depolama sistemleri,
sıhhi tesisatlarda su tasarrufu sağlayan teknolojiler (susuz
pisuar) kullanılmalı ve inşa sürecinde su tasarrufu için etkin bir
planlama yapılmalıdır. [3, 4] (Şekil 4)

Şekil 4: Yağmur suyunun toplanarak çimlerini
sulanmasında kullanılmasına yönelik çözümler [4]

Binaların karbon ayak izinin ölçülmesi adına birçok sertifika
method ve sistemler mevcut olup, bunlardan en önemli iki
tanesi LEED ve BREAM sertifikalarıdır. FIFA, günümüzde inşa
edilen stadyumların, dünya kupası maçlarına ev sahipliği
yapabilmesi için LEED sertifikası alma zorunluluğu getirmiştir.
FIFA tarafından 2010 yılında yayımlanan “Stadyumlar için
Teknik Gereklilik ve Tavsiyeler” yönergesinde “yeşil gol”
başlığı altında LEED puanlama sistemine dair bilgilendirilmeler
verilmiş ve 6 başlık altında toplanan LEED gereklilikleri
ışığında yeşil bir stadyum üretimi için tasarımcılara rehber
oluşturulmuştur. [2]
•

Sürdürülebilir arazi: Arazi seçimi tasarımın temelini
oluşturmaktadır. Stadyumun kurulacağı arazi doğru
seçilmeli, mevcut ulaşım ağları geliştirilmeli ve çevrenin
sosyal yaşamına katkı sağlanmalıdır.

•

Su verimliliği: Su tüketimi azaltılmalı ve yağmur suyu
toplama sistemleri gibi alternatif kaynaklar kullanılmalıdır.

•

Enerji ve atmosfer: Alternatif enerji kaynakları kullanılarak
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sera gazı salınımı azaltılmalıdır.
•

Malzeme ve hammadde: Stadyum inşasında sürdürülebilir,
düşük ve sıfır emisyonlu ve yerel kaynaklı malzemeler
kullanılmalıdır.

•

İç mekan kalitesi: Temiz ve salıklı bir stadyum iç mekanı
için doğal havalandırma kullanılmalı ve olabildiğince doğal
gün ışığı alımı sağlanmalıdır.

•

Tasarımda inovasyon: Çevre üzerinde oluşturulan olumsuz
etkinin azaltılması için yeni çözümler geliştirilmelidir. Enerji
etkin sistemler bina maliyetini ilk aşamada arttırırken,
uzun vadede binaya ekonomik kazanç sağlamakta,
bina ömrü sürecinde toplamda maliyeti yüksek oranda
düşürmektedir. [2]

4. 	Yeşil Gol Işığında Dünya Kupaları ve Stadyum
Uygulamaları
2006 Dünya Kupası ile birlikte başlatılan yeşil gol uygulaması
birçok eko stadyumun inşa edilmesi sağlamıştır. Dünya
kupalarına ev sahipliği yapmak isteyen ülkeler yeniden
yeni inşa edecekleri ya da mevcut durumdaki stadyumlarını
“Yeşil Gol” kriterleri doğrultusunda şekillendirmişlerdir.2006
Almanya, 2010 Güney Afrika ve 2014 Brezilya Dünya
Kupaları, birçok sürdürülebilir stadyumun hayata geçirildiği
spor organizasyonları olarak önem teşkil etmektedirler. İnşa
edilen bu stadyumlar, geleceğin eko stadyumları için örnek
oluşturmakta ve teşvik etmektedir. Son olarak 2014 Brezilya’da
gerçekleşen dünya kupası maçlarının oynandığı 12 stadyumdan
6 tanesi LEED sertifikasına sahip olmuştur. [5]

yeşillendirilmiş ve ısı adası etkisi düşürülmüştür. Stadyuma
ulaşım patikaları taraftarların düzensiz hareketlerinden
esinlenerek organik şekilde tasarlanmış ve bu yollar
yeşillendirilmiştir. Otopark gibi fonksiyonlar bu ulaşım yolları
altında konumlandırılarak stadyum çevresinde sadece
rekreatif ve yayalara ait bir düzenleme yapılmıştır. Otopark
üzerinde oluşturulan bu yeşil çatı gelen suyun doğal drenajını
sağlamaktadır.[7] (Şekil 6)
Kuzeyde yer alan bir ülke olması sebebiyle güneş ışınları
oldukça eğimli düşmektedir ve güneş ışığından etkin bir
biçimde yararlanmak için çözümler geliştirilmiştir. Stadyumun
çatı ve cephesinde yaklaşık 2874 adet baklava biçimli ETFE
panel kullanılmıştır. Bu özelliği ile dünyadaki en büyük
membran kabuğuna sahip yapı olan stadyumda; pnömatik
ETFE panellerin UV geçirgenliği %95, ışık geçirgenliği ise %93
tür. Çatı ve cephede ışık geçirgenliği yüksek ETFE kullanılarak;
hem sahanın doğal çimlerinin doğrudan gün ışığı alması hem de
seyircilerin dış etkenlerden korunabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca
seyircilerin güneşten korunabilmesi adına çatıya gömülü ileri
geri hareket edebilen makaralı güneşlikler mevcuttur.[8]
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4.1 Allianz Arena
(Almanya, Münih, 2005, Herzog& de Meuron)

Şekil 6: Allianz Arena yaya ulaşım yolları ve su drenajı için
yapılan çözümler.[9]
4.2 Green Point Stadyumu
(Güney Afrika, Cape Town, 2009, Von Gerkan, Marg& Partners)

Şekil 5: Allianz Arena [6]
71.137 kapasiteli stadyum Münih şehir merkezi ile
havaalanı arasında kalan bir bölgede konumlanmaktadır.
(Şekil 5) Stadyumun çatı ve cephesi tamamen ETFE
(Etilentetrafloroetilen) paneller ile kaplanmıştır. Bu paneller
ev sahibi takımın renklerine göre beyaz, mavi ve kırmızı
aydınlatılabilmekte ve bu aydınlatma sistemi dijital olarak
kontrol edilebilmektedir. Bu sayede stadyumun içindeki
senaryo tüm şehir tarafından algılanabilmektedir. Stadyuma
araba, tren ve bisiklet araçlarla ulaşmak mümkün olduğundan
karbon salınımı azaltılabilmektedir. Ayrıca stadyum çevresi

Şekil 7: Green Point Stadyumu [10]
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2010 Dünya Kupası için inşa edilen stadyumda yağmur suyunun
tekrar kullanımı sağlanmakta ve çevresindeki ırmaklardan su
kullanılmaktadır. Tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına
yakın olması sebebiyle özel araç kullanımı azaltılmış böylece
zehirli gaz salınımı indirgenmiştir. Stadyumda verimli ısıtma,
soğutma sistemleri, tasarruf sağlayan ampuller, doğal
havalandırma olanakları ve ihtiyaç miktarına göre ayarlanabilen
ışıklandırma sistemleri mevcuttur. Dış cephenin membran
sistemi, hava koşullarına göre değişerek iç mekânda ihtiyaç
duyulan ışık ve ısı miktarını dengelemektedir. [3, 11] (Şekil 7)
İnşa edildiği alanda daha önceden var olan stadyum yıkılmış
ancak atıkların %95 i kurtarılarak dönüştürülmüş ya da
yeniden kullanılmıştır. Kullanılan dolgu malzemeleri %50
geri dönüştürülebilir olup büyük oranda yerel malzeme
kullanılmıştır. Stadyum inşasında yerel iş gücü kullanılmış ve
bölge ekonomisine katkı sağlanmıştır. [3, 11]

kapasitede olup her yıl 350 ton karbondioksitin atmosfere
karışması engellenmektedir ve bu da yaklaşık 14.000 ağaç
dikmekle eş değerdedir. [5, 13, 14]

Şekil 9: Maracana Stadyumu çatı konstrüksiyonu [12]

4.3 Maracana Stadyumu
(Brezilya, Rio de Janeiro, 1950/2013, Schlaich Bergermann
&Partner)

4.4 Castelao Arena in Fortaleza
(Brezilya, Fortaleza, 1973, Jose Liberal de Castro)
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Şekil 8: Maracana Stadyumu[12]
Stadyum 1950 FIFA Dünya Kupası için inşa edilmiştir. Raphael
Galvao ve Pedro Paulo tarafından projelendirilen stadyum büyük
maçlarda 200.000 kişiye kadar seyirciyi ağırlayabilmekteydi.
Ancak stadyum FIFA standartlarını yerine getirebilmek
adına modernize edilmiş, kapasitesi 95.000 e düşürülmüş ve
gerekli mekân düzenlemeleri eklenmiştir. 2014 dünya kupası
için stadyum için yeni bir çatı tasarlanarak tribünlerin üzeri
membran bir sistemle kapatılmıştır. [12] (Şekil 8,9)
2014 Dünya Kupası için revize edilen stadyumda ana hedefler;
su tüketimini azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamaktır.
Stadyumda fotovoltaik panel kullanımı, yağmur suyu toplama
ve atık ayrıştırma sistemi mevcuttur. Maracana Stadyumu
bu özellikleri ile LEED Silver sertifikasına sahip olup, 2016
yaz olimpiyatlarında açılış ve kapanış seremonileri de dâhil
olmak üzere ana stadyum olarak kullanılması planlanmaktadır.
Stadyumun 2.380 m2 lik çatısına toplam 556 adet güneş paneli
döşenmiş ve böylelikle 390 kWp enerji üretimi sağlanmıştır. Bu
enerji yaklaşık 250 evin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek

Şekil 10: Castelao Arena in Fortaleza Stadyumu [15]
1973 yılında inşa edilen stadyum kapasitesi 60,342 dir.
Stadyuma ulaşım için yaklaşık 200 sefer yapan çok sayıda
otobüs hattı, hafif raylı sistem ve metro kullanılmaktadır.
Toplu taşıma araçlarının çeşitli olması bireysel araç kullanımını
azaltmakta ve zehirli gaz salınımı indirgenmektedir. [16] (Şekil
10)
İç mekânda ve stadyum binasının 8 m yakınına kadar sigara
içimi yasaklanmış ve hava kalitesi arttırılmıştır. Stadyum içinde
çevre dostu klima sistemleri kullanılmıştır. Ayrıca stadyum ve
çevresinde restaurant, sinema, otel ve olimpik merkez mevcut
olup stadyumun haftanın her günü çalışan karma işlevli bir yapı
olarak çalışması sağlanmıştır. [16]
Castelao stadyumu 2014 Dünya Kupası’nda yer alan 12 stadyum
içerisinde LEED sertifikasına ilk sahip olan stadyumdur.
Stadyumda %67,6 oranında su tüketimi, %12,7 oranında enerji
tüketimi azaltılmış ve %97 oranında atık depolanarak kağıt,
plastik, cam ve metal olarak ayrıştırılmaktadır. [5]
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4.5 Brasillia Stadyumu
(Brezilya, Brasilia, 2013, Castro Mello, Von Gerkan gmp
&Schlaich Bergermann und Partner)

membran için basınç halkası görevi gören 6,7 m genişliğinde
halka biçimli betonarme bir döşeme yapılmış, üstüne 9120
adet fotovoltaik panel monte edilerek yıllık 3.000 MWh enerji
üretilmesi planlanmıştır.[8]

Şekil 11: Brasilia Stadyumu [17]
Brasillia stadyumu LEED Platinium sertifikasına aday olan ilk
stadyum yapısıdır. (Şekil 11) Brezilya’nın orta kesiminde yer
alan Brasilia şehrinde konumlanan stadyumun tasarım ilkeleri
bölgenin iklimsel özelikleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.
Çok kuru bir, güneşli bir havaya sahip olan bölgenin su kaynakları
da yetersizdir. Yüksek yoğunluktaki güneşe rağmen düşük
nem seviyesi yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu sebeple bol
miktarda gölgelik alan oluşturmak ve rüzgâr etkisi yaratmak
oldukça önemlidir. Tüm bu faktörler stadyum için sürdürülebilir
tasarım kararlarının temelini oluşturmaktadır.[18]
Doğal havalandırmayı sağlayabilmek adına stadyumun
tüm cephesi açıklıklı olarak tasarlanmıştır. Fırtınalar ve
yağmur sebebiyle toplanan su kimyasal ve toraklarından
ayrıştırılarak yapay bir gölde toplanıp yeniden stadyumda
kullanılabilmektedir. Suyun tekrar kullanımı ve tuvalet,
pisuar ve yeşil alanların sulanmasında verimli sistemlerin
oluşturulması ile şehir suyu kullanımının %50 oranında
azalması hedeflenmektedir. [18] (Şekil 12)
Stadyumun bulunduğu çevrede daha önce yeşil alan yok iken
yeni stadyum ile birlikte çevreye de yaklaşık 6000 den fazla bitki
çeşitliliğine sahip park alanları tasarlanmıştır. Çevrede oluşan
ısı adası etkisini azaltmak için bitki örtüsü arttırıldığı gibi,
stadyum içinde ve çevresinde büyük gölgelikler oluşturulmuş,
yansıtma özelliği yüksek malzemeler kullanılmıştır.
(Stadyumun çatısı beyaz membran ile kaplanmış, yürüme
yollarında açık renk malzeme kullanılmıştır). Stadyum cephesi
açıklıklı tasarlanarak doğal havalandırma sağlanmıştır. Ayrıca
daha önceden arazide var olan eski stadyum yıkılarak, büyük
miktarda beton ve çelik yenden kullanılmış, yeni malzemelerin
ise dönüştürülebilir özellikte olmasına dikkat edilmiştir. [18]
Stadyumun çatısı titanyum di oksit kaplamalı fotovoltaik
membrandır. Bu membran kendi kendini temizleyebilmekte
ayrıca hava kirliliğine sebep olan nitrojenoksitleri nötrleştirerek
havayı da temizleyebilmektedir. Yapının dairesel çatısı üzerinde

Şekil 12: Brasilia Stadyumu için çevre dostu çözümler [19]
Stadyumun şehir merkezine yakın konumlanması seyircilerin
yürüyerek ve bisikletle stadyuma ulaşımlarını mümkün
kılmaktadır. Seyircilerin bisikletle stadyuma gelmelerini teşvik
etmek amacıyla 1400 tanesi bina içinde olmak üzere yaklaşık
3500 bisiklet için park alanı planlanmıştır ve istenildiği takdirde
bisiklet ile stadyum içine kadar girilebilmektedir. Bunun dışında
stadyuma ulaşım için toplu taşıma araçlarının kullanımı
sağlanarak taraftar hareketlerine bağlı karbon emisyonunun
%70 oranında düşürülmesi hedeflenmektedir. [18]
5. Sonuç ve Değerlendirmeler
Günümüzde insan nüfusunun artması, değişen yaşam koşulları
ve günlük yaşantıda ihtiyaç duyulan mekânların çeşitlenmesi
sebebiyle inşa faaliyetleri hızla artmakta ve dolayısıyla
çevreye verilen zararlar ciddi boyutlara ulaşmaktadır. İnsan
yaşamının devamı için dünyadaki sağlık koşullarının ( hava
kalitesi, ısı, temiz su vb.) iyileştirilmesi adına birçok önlem
alınmalıdır. Bunların başında da küresel ısınmada en büyük
pay sahibi olan inşa faaliyetlerinin, çevreci çözümler üretilerek
devam ettirilmesi ve yapının kullanıldığı süre içerisinde çevreye
zarar vermeden ihtiyaçlara cevap vermesidir. Bu sebeple
sürdürülebilirlik günümüzde her yapı türü için vazgeçilmez
bir unsur halini almıştır. Özellikle stadyum gibi çevre üzerinde
büyük ve kalıcı etkileri olan geniş ölçekli yapıların sürdürülebilir
ilkeler doğrultusunda tasarlanması bir gereklilik halini almıştır.
FIFA’nın başlattığı “Yeşil Gol” programı ve UEFA gibi diğer kıta
futbol birliklerinin “Yeşil Gol” ışığında hazırladıkları yönergeler;
sürdürülebilir stadyum tasarımları için rehber olmaları
sebebiyle oldukça önem sahibidir. Futbol stadyumlarının
gelişim süreçleri incelendiğinde özellikle “Yeşil Gol” programı
sonrasında çevre dostu stadyumların sayısının arttığı
gözlemlenmektedir. 2006 Almanya Dünya Kupasına hazırlık
sürecinde ön çalışmalara başlanmış, 2010 Güney Afrika
Dünya Kupası sürecinde ise stadyumların yeşil bina olarak
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değerlendirilmesi adsına uygulama faaliyetlerine geçilmiştir.
2014 Brezilya Dünya Kupası sürecine bakıldığında ise inşa ya
da revize edilen 6 adet stadyumun LEED sertifikasına sahip
olabilecek kadar sürdürülebilir tasarlanabileceği kanıtlanmıştır.
Hatta daha küçük ölçekteki binaların bile almasının oldukça güç
olduğu LEED Platinium sertifikası için aday olan stadyumlar
üretilebilmiştir.
Belirli aralıklarla uluslar arası futbol birliklerinin nitelikli
stadyum yapılarına yönelik çeşitli yönergeler hazırlamakta
ve tasarım kriterlerini revize etmektedir. Her yeni dünya
kupası sürecinde üretilen stadyumlar bir sonraki dönem
stadyumları için örnek oluşturmakta ve sürdürülebilir tasarıma
teşvik etmektedir. Bu sebeple stadyumlar “Yeşil Gol” başlığı
altında bulunan kriterleri her geçen yıl daha yüksek oranda
sağlamaktadırlar. (Şekil13,14)

Ülkemizde en çok ilgi gören spor dalı futboldur. Birçok kuruluş
ve kent belediyesi futbola yatırım yapmakta, artan seyirci
sayısı göz önüne alındığında yeni stadyumların inşası gerekli
görülmektedir. Özellikle son yıllarda Anadolu’nun çoğu şehrinde
yeni stadyumlar inşa edilmekte ve bu stadyumlar uluslararası
kriterler doğrultusunda tasarlanmaktadır. Diğer dünya
ülkelerinde olduğu gibi konfor ve güvenlik koşullarını sağlayan
stadyumların üretimi sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda
gerçekleşmelidir. Bu sebeple inşa edilen stadyumlarda “Yeşil
Gol” ilkeleri göz önüne alınmaktadır. Bu bağlamda 2012 yılında
inşasına başlanan ve halen devam etmekte olan Vodafone
Arena Türkiye’nin ilk yeşil stadyumu olarak tanıtılmaktadır.
Yapıda çatı örtüsü için kablo sistemli hafif çatı strüktürü,
fotovoltaik sistemler, yağmur suyu toplama, yeşil bina
sertifikalı yapı ürünleri kullanımı gibi birçok çevre dostu çözüm
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Şekil 13: “Yeşil Gol” uygulamasının Dünya Kupaları ve uluslar arası yönergeler ışığında gelişim analizi

Şekil 14: 2006 ve 2014 yılları arasında Dünya Kupalarında kullanılan stadyumların
“Yeşil Gol” kriterleri doğrultusunda incelenmesi
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önerilmektedir. [8] Vodafone Arena’da olduğu gibi inşası devam
eden diğer stadyumlarda da çevreci çözümler üretilmeli ve
Türkiye’deki nitelikli ve çevreci stadyum yapılarının sayısı
arttırılmalıdır. Uluslararası futbol organizasyonlarına ev
sahipliği yapabilmenin en önemli şartları arasında olan;
tesis kalitesi, sayıca yeterliliği ve tesislerin sürdürülebilirliği
sağlanmalıdır. Bu koşullar yerine getirildiği takdirde, ülkenin
ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak olan;
uluslararası spor organizasyonları düzenleme hakkını elde
etmek, çok daha kolay olacaktır.
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