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Konu ile ilgili literatürü karıştırdığımızda, genellikle karşılaştırdığımız durum; bir kente yapılacak 
stadyuma karar vermek için, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, kamu ve özel sektör 
yetkililerinin, üniversitelerin ve özellikle de halkın içinde bulunduğu çok disiplinli bir takım, 
komisyon veya kurumun birlikte  karar verici olarak yer aldığıdır. 
 
Türkiye’de böyle bir durumla hemen hemen hiç karşılaşılmaz. Genelde kararlar en çok 
etkilenecek olanların dışında oluşturulur. Konunun gündeme taşınmasında belirleyici olacak 
otoriteler (medya, spor teşkilatları, kulüpler, sivil toplum örgütleri v.b.) de populist davranmakta 
ve takipçi olamamaktalar. 
 
Konuşmamın ilk bölümünde, sporun ve spor yapılarının günümüzdeki konumundan/algılanma 
biçiminden kısaca bahsedeceğim ve neden karar aşamasında çoklu katılımın önemli olduğunu 
ortaya koymaya çalışacağım.  
 
İkinci bölümde, bir kentte stadyum yapmaya karar verdikten sonra tasarım ve yapım öncesi 
gereken çalışmalarından bahsedeceğim. 
 
Üçüncü bölümü biraz kısa tutacağım ve stadyum tasarımında uyulacak kriterleri 
değerlendireceğim. 
 
Sonuç olarak da bu durumlardan özellikle karar verme aşamasında stadyum tasarımına özgü 
kişisel çıkarımlarda bulunmaya çalışacağım ve Antalya iline özgü sorular varsa bildiğim 
kadarıyla cevaplamaya çabalayacağım. 
 
 
1. Genel Değerlendirmeler   
  
1.1. Kavram olarak Spor ve Stadyumlar 
 
Spor dediğimizde tek bir tanımdan bahsetmek olası değildir. Ona hangi anlamı 
yüklersen spor odur. 
 
Beden eğitimi ve sağlık 
 
Oyun 
 
Gösteri (yarışma sporu) 

 
 

    
 



Stadyumlar bağlamında spordan bahsettiğimizde sporu aslında bir gösteri etkinliği 
olarak anlamlandırıyoruz demektir. Bu nedenle çıkarımlarımızın bu  çerçevede 
değerlendirilmesi daha gerçekçi olacaktır. 
 
 Küresel kültür ögesi 
 
Küreselleşmenin her şeyi kapsadığı bu çağda spor en belirgin küresel kültür ögesi 
olarak öne çıkıyor. Spor yapıları da bu kültürün simgeleri olarak ortamdaki yerini 
almakta.i 
21. yüzyılın, sporu dünyanın ilk gerçek küresel kültürü haline getireceğine 
inanılmakta. Spor, uluslararası sosyal geçerliliği olan bir kavram olacak ve hatta 
olmakta. 
 
 Halkın gururu ve düşleri, hayatı değiştirebilme yetisi  
 
Stadyumlar  insanların hayatlarını değiştirebilme gücüne sahiptir: Bir halkın gururunu ve 
düşlerini temsil ederler.Futbolun uluslar, devletler ve bireyler üzerinde spor olmak 
dışında politik, siyasi, sosyal ve hatta dinsel anlamlar yüklendiğini kabul etmemek 
olası değil. 
 
Bu anlamlar karmaşasının çoğunlukla mantıklı sayılabilecek nedenleri de 
bulunamamakta.  
 
 Kentsel peyzajda odak noktası 
 
“Stadyum, tarihteki diğer pek çok yapı türüne göre, bir kenti şekillendirme becerisi çok 
daha yüksek olan bir yapı türüdür. Stadyumlar haritada görülebilecek büyüklükte, 
toplulukları bir araya getirebilme, ona kimlik kazandırabilme ve peyzajda bir odak 
noktası oluşturabilme yeteneğine sahiptir. 
 
 Ticari bir öge 
 
Yapımı oldukça maliyetli olabileceği gibi, büyük gelir de getirebilirler. Bir endüstri olarak 
sporun gücü ve maddi ağırlığı dünya çapında büyümekte.  
 
 Evrensel boyutta tanıtım 

 
Bugün spor bir toplum veya devlet için kendini evrensel boyutta tanıtma işlevi yanında, 
toplumsal kenetlenme ve toplumu ortak bir amaca (ülküye) kanalize etme yolunda 
önemli bir araç olarak görülmekte.   
 
Bu nedenle stadyum, herhangi bir toplumun sahip olabileceği en önemli yapı 
türlerindendir. Akıllıca kullanıldığında ise, bir şehrin sahip olabileceği en yararlı şehir 
planlama aracına dönüşebilir. Sporun kurallara bağlandığı ve profesyonelleştiği son 150 
yılda, kırsaldan kente dramatik bir yönelim olmuştur ve sporun popülerliğindeki göz 
kamaştırıcı yükseliş bunun sonuçlarından biridir.”ii 
 
Stadyumlar bulundukları şehri en iyi yansıtırlar. Artan bir şekilde kentin vazgeçilmez 
değerli parçalarıdırlar ve o şehrin boş zaman ve ticari gelişimi için odak teşkil eder.” 
(Geraint John and Rod Sheard, Stadia -A Design and Development Guide, 1994, s:vii) 
 



1.2. Stadyumların Tarihsel Gelişimi 
 
Stadyumların kökeni 
 
Antik çağlardan bu güne kadar stadyumlar kent yaşamında ve kentsel yerleşimlerde 
önemli bir yere sahip olmuşlardır. Gösteri alanları olarak kentlinin eğlence hayatına 
sahne oluştururken, kent/devlet yönetimi stadyumları zaman zaman siyasi ve politik 
amaçlarına aracı olarak kullanmıştır. 
 
Bütün modern spor sahalarının ilk çağlardaki örnekleri antik Yunan Stadyumları ve 
Hipodrumlarıdır. Buralarda M.Ö 8. yüzyıldan başlayarak olimpik ve diğer sporlar 
yapılmakta idi.  

 
 

M.Ö.331 / İlk stadyum, Olimpia-Greece 
 
Antik Yunan’dan Roma’ya 
 
İlk yüzyılda Roma’da yapılan stadyumlar da kaynağını Antik Yunan “U” tipi 
stadyumlardan alır.  
 
Antik Yunan’da ve Roma’da stadyumlar bugünkü kullanımına uygun olarak gösteri 
amaçlı yapılar olarak kullanılırdı.  
 
Roma stadyumları klasik şema üzerine kurgulandı. Ayakta seyirci olanağını artırmak ve 
gösteri alanından uzaklaşmamak için iki katlı yapılmaya başlandı. 
 
Daha sonraları Roma İmparatorları, Colosyum gibi, daha ihtişamlı yapılar inşaa edip 
buralarda halkın izlemesi ve kendi güçlerinin göstergesi olarak köleleri hayvanlarla ve 
gladyatörlerle dövüştürdüler.  
 

   
 
                              M.Ö. 1.YY / Roma 



 
Ortaçağda spor alanları 
 
Avrupada dinin ve kilisenin yönetime hakim olması ve gündelik yaşamı örgütlemesi 
geçici bir süre içinde de olsa gösteri sporuna yaklaşımda değişimler getirmiştir. Bu 
dönemde anıtsal ve simgesel yapılar ve kaynaklar kiliseler üzerinde odaklanmıştır. Spor 
etkinlikleri de açık alanlarda ve meydanlarda organize edilmiştir. Bu süreç 19. Yüzyıla 
kadar  devam etmiştir. 
 

 
 

 
Modern Stadyumlar 
 
İlk stadyumdan bugüne kadar stadyum tipolojisi fazla evrim geçirmemiştir. Ancak 
özellikle son 10 yıldır değişim gözle görülür bir hız kazanmıştır.  
 

 
• İlk modern stadyum 

 
Modern Olimpik Hareket 1896 da Atina’da doğdu. O zamandan sonra, stadyum sivil 
yaşamın olumlu ve asli unsuru gibi, 20. YY.’ın kamusal büyük yapılarından birisi olarak 
kabul edildi ve en iyisi olarak saygı gördü.  
 
İlk modern stad yaklaşık bir asır önce Viktoryan İngilteresinde, Glasgow, Liverpool ve 
midlans da ortaya çıkmaya başlamasından bu güne yeni bir dönemdir.  
 
 
 

 
 

İlk modern stadyum Panathenaic stadyumu, Atina Olimpiyat oyunları 1870, 1875, 1896, 1906, 2004 
 
 
 
 



 
• Donanımlı Stadyum 

 
Kalabalığın organizasyonu ve seyirci kontrolü ön plana çıkmıştır. Değişik gruptan 
insanların, değişik amaçlar için değişik zamanlarda bir araya geldikleri alanlar olarak 
algılanmaya başlandı. 

     
 

Wembley Stadium                            Moses Mabhida Stadium                               Allianz Arena  
  

   
Beijing National Stadium                                      Solar Stadium 

 
 

  

   
 

  
 
 



• Ticari Stadyum 
 
Bilet uygulamaları, bilgi sistemleri ve teknik pazarlama; yöneticilerin, spor 
hayranlarının gereksinmelerine özgü uyarlandı. 
Avrupa’daki sosyal eğilimler ve trajik felaketler, diğer boş zaman endüstrü 
bıranşlarındansa stadyum düşüncesini gündeme getirdi. Güvenlik ve konfor en önemli 
unsur olarak ele alınmaya başlandı. 
 
 

                       
 

                  
Stadyum turları                                                     Diğer etkinlik alanları 

 

    
 

   
        Stadyum muzeleri                        Alışveriş                                                            Comfor 
   

• Esnek/Çok Amaçlı Stadyum 
 
Giderek stadyum ve kapalı salonlar arasındaki aralık kapanmaya başladı, stadyumlar 
spor salonlarına yaklaşmaya başladı. Bunda atletizm sporunun futbol stadyumlarından 
ayrı yapılarda yapılması nedeniyle stadyumları ölçeğindeki küçülmeler de etkin oldu. 



Yeni teknoloji sadece geleneksel spor alanlarındaki olmayan şeyleri ilave etmekle 
kalmamış, yapının şekillenmesinde de etkin rol oynamıştır. Özellikle hareket 
ettirilebilen çatı portatif oyun alanlarının da oluşmasını sağlamıştır. 
 

 
 

• Kentsel İkon 
 

Büyük stadyumlar bulundukları kenti en iyi yansıtmaya devam ediyor. Yeniden oluşan 
kentin kıymetli araçları gibi görülürler ve yaygın boş zaman ve ticari gelişme için bir 
odak gibidirler 
                                                                    Emirates Stadium, London                               
      Moses Mabhida Stadium, Durban                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Green Point Stadium, Cape Town                                     Wembley Stadium, London  
         
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Geleceğin stadyumları 
 
Geleceğin stadyumlarının nasıl olacağını kestirmek çokta olası değil. Ancak bu değişimi 
teknolojinin ve tüketim kültürünün yönlendireceği gözükmekte. Kalabalıkların 
yönlendirilmesi, sosyal veya tüketime yönelik eğilimler ve teknolojinin herşeyi olanaklı 
kılmaya başlayan ürkütücü gelişimi sporu ve spor yapılarını biçimlendirecektir. 

 



 
2. Yapım Öncesi Kararlar 
 
2.1. Finansal Kaynaklar ve Mülkiyet 
 

 Kamunun sahipliği 
 Yerel Yönetimlerin kullanım ve karar hakkı 
 Yatırım için bölge ve devlet kaynakları ile otoritesinin ortak sorumluluğu 
 Sivil toplum kuruluşlarının ve halkın karar almada olduğu gibi kaynak yaratmada 

da etkin kullanılması 
 Optimum finansal değerlerin yatırımda belirleyici olması. (konfor ile lüks ve 

savurganlığın karıştırılmaması.) 
 Minumun maliyette alt yapı giderleri ve işletme modeli seçimi 
 Stadyumun ticari bir işletme olarak ele alınması (kamu yararı gözardı edilmeden) 

 
Kim yapımını üstlenecek, belediye mi, kulüp mü, devlet mi, özel sektör mü? Tüm 
kurum, kuruluş, özel sektör ve kentlinin karar ortamına ve finansal sorumluluklara 
katılımının sağlanması önemli.  
 
Spor yapıları ve özellikle de stadyumların kamunun sahipliğinde olması dünyada 
giderek taraftar bulmakta ve uygulanmakta. Bu durum ülkemizde son yıllarda özellikle 
büyük kulüplerimizin politikaları nedeniyle ters yönde bir eğilim gösteriyor. Artık kulüpler 
spor yapılarının tamamen kendilerine ait olmasını istiyor. Spor tesislerinin çok amaçlı 
kullanımlarının getirdiği ekonomik girdi ve reklam gelirleri ile ticari bir rant aracı olarak 
görülmeye başlandı.  
 
Bu uygulama sosyal ve kültürel rantı hiçe saymak eğiliminin sonucudur. 
 
Spor yapıları özellikle de stadyumlar kamunun sahipliğinde ve tüm halkın kullanımına 
açık olmalıdır. Özellikle kaynakları ve kamusal yapıları sınırlı bölgelerde ve illerde 
kamunun sahipliliği bir zorunluluk olarak görülmeli. 1990 lerden başlayarak dünyada da 
artış gösteren kullanım haklarının tamamının kulüplere devredilmesi yanlış uygulama 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece 15 günde bir yapılan futbol karşılaşmalarına 
ayrılmış bir yapı için yatırım oldukça pahalıdır. Ayrıca bir kamu kurumunun milli 
günlerde bile tesisin kullanımı için kulüplerden izin istemesi sosyal devlet anlayışı ile 
bağdaşmamaktadır. Başka bir sorun olarak bu yapıların tek elden merkezde toplanması 
yerine yerel yönetimlerin kullanımına ve sorumluluğuna bırakılması gerekliliğidir. Bu 
durum yerel koşullara göre politikalar ve kararlar üretilmesi yanında tesislerin etkin 
kullanımını da sağlayacaktır.  
 
2.2. İşlevsel Kararlar 
 
Stadyum yapımında ilk kararların başında stadyumun temel ve yan işlevlerine karar 
verilmesi gelir. Dünyadaki güncel kullanım örneklerinin göz önüne alınması yanında asıl 
belirleyici kentin kendisine özgü yapısıdır.  
 
Kentin genel dinamiklerinin ve gelişim hedeflerinin de belirleyici rol oynadığı bu kararlar, 
tasarımın yer seçiminde ve biçimlenmesinde karar vericiler ve tasarımcılar için uyulması 
zorunlu unsurlardır. 
 



Günümüzdeki eğilimler stadyumların çok amaçlı kullanımlarının verimliliği artırdığı 
inancı üzerine yogunlaşmaktadır. Yaklaşımlar giderek stadyumların belirleyici spor 
etkinliği olarak futbolu temel alması yönünde olmasına rağmen, yapının içi ve dışıyla 
kamuya sosyal ortam sunması arzu edilmektedir.  
 
Bu yaklaşım stadyumun kamudan aldığı yere ve finansa yönelik kaynakları kamuya 
tekrar geri vermesi sorumluluğu kapsamında değerlendirilmektedir. Sadece futbola 
ayrılmış bir stadyumun kente ait takımın yılın 8-9 ayında sadece 15 günde bir yapacağı 
karşılaşmalara ayrılması hem ekonomik olarak hemde kamusal yapı ve alan kullanımı 
açısından rant değildir. Burada hem ekonomik hemde sosyal ranttan bahsediyoruz. 
Bu handikaplar stadyumların tüm yıl ve yogun olarak kullanımlarının amaçlanmasını ve 
tasarımın bu çoklu kullanımlar doğrultusunda gerçekleştirilmesini gerekli kıldı.  
 
Antalya özelinde  yazın kültür sanat etkinlikleri kışın kampa gelen takımlar için 
kullanılması hedeflenmeli. 

 
Stadyumların çok amaçlı kulanım olasılıkları 
 

 
Oyun alanı 

 

Kullanım Alanları Ek tesisler 

 
Ana işlev 
 

İkincil işlev Ana işlev İkincil işlev Ana işlev İkincil işlev 

 
Futbol 
 

 
Konser 

Seyirci fuaye Müze Sağlık kulübü Ofis 

 
Atletizm 
 

 
Tören 

Sporcu 
birimleri 

Parti Diğer sporlar Satış 

 
Tenis 
 

 
Festival 

VIP Localar Toplantı Alış-Veriş   Sinema 

 
Ragbi 
 

Gösteri Restoran Kongre Otel Konaklama 

 
Kriket 
 

Diğer sporlar Bar Kokteyl Kongre  

 
Not: Tüm kullanımlar kent, proje ve işletmeye göre çeşitlenebilir ve yer değiştirebilir. 
 
 

       

      

    



2.3. Yere İlişkin Kararlar 
 
Genel tartışma stadyumun Kent içinde mi yoksa kent dışında mı yapılmasının daha uygun 
olduğu yönünde. Stadyumun kente mesafesinin kriterleri kentsel özelliklere göre değişim 
gösterebilmekte. 
 
1980’lerde ve 1990’ların başında stadyumların kent dışında yapılması eğilimi hakimdi. Bu eğilim 
aynı zamanda seyirci kapasitesinin de artırılmasının ve büyük stadyumların yapılmasının daha 
işlevsel ve karlı olduğunu ileri sürüyordu. Ancak, 1990’ların sonlarına doğru bu yaklaşım 
giderek yerini stadyumların kent içinde yapılmasının daha uygun olduğu inancına bıraktı. 
Özellikle büyük ve kent dışındaki stadyumlar sayısız sorun yaratmaya başladı. 
 
Güncel araştırmalar genelde kent içini stadyumun yerleşimi için daha doğru olduğunu ortaya 
koyuyor. Şubat 2007 de, Kuzey İrlanda, Belfast Kent Konseyi, Ulster Üniversitesi’nden farklı 
disiplinlerden gelen üyelerden kurulu bir komisyondan bağımsız bir rapor istiyor. Tüm dünya 
çapında yapılan araştırmalar özellikle çok amaçlı kullanılan stadyumların kent içinde 
konumlanmasının desteklendiğini göstermiş. Araştırma kent dışında konumlanmanın sınırlı bir 
destek gördüğünü belirtmekte. 
 

           
 
 
Bu sorunlar ve değişimin nedenleri şu şekilde sıralanabilir. 
 

 Ulaşım; 
Kent dışındaki bir stadyuma seyirciyi taşımak zorundasınız. Kent içinde yaya olarak 
veya var olan toplu taşım araçlarını kullanarak stadyuma ulaşma olanağına sahip seyirci 
kent dışına varabilmek için yeni planlanacak ulaşım alt yapısı gerekecektir. 

 Diğer alt yapı gereksinimi 
 Çoklu kullanım 
 Teknelojinin getirdiği kolaylıklar. Çatının örtülmesi, konfor koşullarındaki iyileştirmeler.  

 
Stadyumun bir park içinde olması ve parkın kullanımının bir parçası olarak ele alınması 
kullanım çeşitlenmesine ve rekroasyon alanı olarak değerlendirmesine olanak tanır. 
 
Yoğunluk ;  
 oto / yaya ve kitlenin çevreye etkisi 
 

             



 
 

Londra 
1- Wembley Stadyumu – Futbol – 90 000 
2- Twickenham Stadyum – Rugbi – 82 000 
3- Olympic Stadyum – Atletizm – 80 000 
4- Emirates Stadyum – Futbol – 60 000 
5- New Stamford Bridge – Futbol – 60 000 
6- Millenium Dome Arena – Çok amaçlı – 26 000 
7- The Oval – Kriket – 23 000 
8- Croydon Gateway Arena – Çok amaçlı – 12 500 

 
 
 
 
 

 
İstanbul 

1- Atatürk Olimpiyat Stadı – Atletizm – 76 092 
2- Türk Telekom Arena – Futbol – 52 647 
3- Beşiktaş İnönü Stadı – Futbol – 32 086 
4- Kasımpaşa Stadyumu – Futbol – 13 500 
5- Zeytinburnu Stadı – Futbol – 17 500 
6- Şükrü Saraçoğlu Stadı – Futbol - 53586 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Yer seçimi için öneriler:  
 
Bugün gelinen noktada stadyumun kent içinde veya kent dışında yapılması konusunda 
kesin çıkarımlarda bulunmak olası değil. Bu konu her kentin özgün koşulları bağlamında 
ele alınmalı. Kentin ileriye dönük gelişimi ve master planlar doğrultusunda konu ele 
alınmalı. Yerel otoriteler yukarıda bahsettiğim kriterler doğrultusunda karar üretmelidir. 
 
 
 
 



2.4. Seyirci Kapasitesi 
 

 
Kuzey İrlanda da yapılan araştırma; stadyumların sık ve dolu kapasite ile kullanımının 
önemini ortaya koyuyor. Mesela Kuzey İrlanda nüfus yoğunluğu ve kullanıcı kriterlerinin 
göz önüne alınması durumunda 20.000-30.000 seyircili stadyumlarda kullanıcı 
deneyiminin ve stadyum admosferinin etkin bir başarı sunduğunu belirlemiş.  
 
 
3. Tasarım Kararları  
 
 

3.1. Yönlendirme/orientation 
 
Kuzey-Güney yönünün zorunluluğu 
VIP, protokol ve sporcuların batı bölümünde olma zorunluluğu 
Basın Bölümünün yeri ve konumu 
Vb. 

 
3.2. Uluslararası standartlar  

 
 
Oyun alanı standartları 
Güvenlik standartları 
 
 
 

Spor Kuruluşları  Etkinlik Kategorileri  Kapasite  

FIFA  Uluslararası futbol etkinlikleri  min. 30.000 koltuk  

Grup maçları ve çeyrek final 
maçları (Medya ve VIP hariç)  

min. 40.000 koltuk  

Açılış maçı, yari final ve final 
maçları  
 (Medya ve VIP hariç)  

min. 60.000 koltuk  
(VIP ve Medya dahil 
65.000 koltuk )  

UEFA  Kategori 4  min. 8.000 koltuk  

Kategori 3  min. 4.500 koltuk  

Kategori 2  min. 1.500 koltuk  

Kategori 1  min. 200 koltuk  

Not: UEFA Şampyonlar Ligi final 
karşılaşması için min. 50 000 – 60 
000 seyirci kapasitesi tercih 
edilmektedir.  

 



3.3. Biçim ve İmge 
 
Stadyumlar işlevsel olmak gibi asli görevlerinin yanı sıra ; anlamlarla yüklenmiş 
biçimleri ilede önem kazanmaktadırlar. 
 
Yapıların yüksek maliyet bedelleri ve uygulamadaki ciddi başarısızlıklar tasarım 
sorunlarını daha eleştirel ve düşünülmesi gereken hususlar haline getirmiştir. 
Bununla birlikte tasarımcılar için elde edilecek ödüller oldukça büyüktür. Birkaç 
bina bu tasarımcıları tasarladıkları hakkında sıradan insanın eleştirisine açık 
hale gelmiştir.  
 
Önemli olan şey bir stadyumun bina tipi olarak komplex bir bina olduğunu 
kavramaktır. Derin bir bilgi olmadan  yada kendinizi yaptığınız işe adamazsanız 
her zaman sıradan olma tehlikesi vardır. 
 

   
                           Allianz Stadyum                       Beijing National Stadyum  

 
 
 

3.4. Malzeme ve Sürdürülebilirlik 
 
Malzemenin dayanıklı ve bakım gerektirmeyen bir yapıda seçilmesi 

   
 
 
 

3.5. Konfor koşulları 

 
 
 



3.6. Teknolojik Gelişmeler ve Olanaklar 
 

  
                          Solar Stadyum                                                   Wembley Stadyum  

 
 

3.7. Üst Örtü ve İklimsel Veriler 
 
Stadyum içindeki atmosfer çok önemli. Sesin dışarıya dağılmaması içeride ise 
yankılanmadan ancak homojen dağılımı seyircinin sporcu üzerindeki etkisi 
açısından çok önemli.   
 

 
 
 

3.8. Güvenlik 

 
 

4. Sonuç  Olarak 
 
Tüm yukardaki açıklamalardan temelde çıkaracağımız sonuçlar; 
 

 Kamunun sahipliği 
 Halkın/kentlinin maksimum kullanım ve katılımının sağlanması 
 Sosyal rantın ön planda tutulması 
 Kararlarda tüm ilgili Kamu Kurumlarının ve Sivil Toplum Örgütlerinin 

katılımı 
 Yerel Yönetimlerin İşletme Yetkisi 
 Çok amaçlı kullanım olanaklarının yaratılması 
 Yer şeçiminin belirlenmesinde kentsel alt yapı ve gelişiminin gözetilmesi 
 Finans kaynaklarının optimum kullanımı 



 Kentsel imge elde edilmesi  
 Biçimsel niteliği yanında işlevsel önceliği ve uluslararası standartlara 

uygunluğu  
 Gelecek perspektifinin iyi kurgulanması 

 
 
Olarak belirlenebilir. Bu çıkarımlar statik olarak düşünülmemelidir; değişen koşullar ve 
süreç listeye yenilerini eklemeyi, bazılarını değiştirmeyi veya listeden çıkarmayı gerekli 
kılabilir.  
  
Sonuç olarak bugün Simon Kuper’in söylediği gibi rahatlıkla diyebiliriz ki; 

 
“Futbol asla futbol değildir.”  
 

Bu bağlamda konuyu değerlendirdiğimizde gördüğümüz ise; 
 
Tarihte olduğu gibi bugün de, 

 
Stadyum dev bir tiyatrodur. 
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