İHTİYAÇ PROGRAMI
Lüleburgaz Belediyesi Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Projesinin ihtiyaç programı,
aşağıda alt bileşenleri ve açılımları ile birlikte verilmiştir.
Önerilen özgün projenin, açık ve kapalı alanların bir bütün olarak ele alındığını göstermesi, gece ve
gündüz kullanımlarını gözetmesi ve alanın farklı fırsatlarla ziyaretini destekleyecek mimari program
senaryolarını yorumlaması beklenmektedir.
Konunun özgün doğası yapısal şartların optimizasyonunu, mekanların esnek kullanım olanaklarının
arttırılmasını ve programların kullanım sürelerinin arttıracak yönde gündelik hayata katılım
koşullarını talep etmektedir.
Alanda yer alacak gelenekselleşmiş etkinlikler arasında 19 Ekim Kore Savaşı’nı Anma Günü, yerli ve
yabancı konukların resmi ziyaretleri ve okul gezileri yer almaktadır.
İstenilen mekan programı aşağıdaki gibidir. Büyüklük sınırlarını aşmamak koşuluyla, ihtiyaç programı
yorumlanabilir ve ilave mekanlar önerilerek, önerilen proje kurgusuna göre yeniden ele alınabilir.
A. ANMA VE TÖREN ALANI
Minimum 300 kişilik açık alan (Törenlerde kullanılmakta olan saha yerleşim şeması ekte
sunulmuştur. Verilen şema, halen uygulanmakta olan tören düzeni hakkında bilgi amaçlı
olup, yarışmacıların yorumuna açıktır.)

B. KAPALI ETKİNLİK MEKANI VE SERGİ ALANI
Kalıcı sergi, kapalı alan 500 m² (Bu mekânda, ekte envanteri verilen, obje, doküman vb.
kalıcı olarak sergilenecektir. )
Geçici sergi ve etkinlik mekanı, kapalı alan 150 m² (Bu mekanda yapılacak etkinlikler
arasında: Geçici sergiler, sunum, medya gösterimi, konferans, dinleti vb.)
Kalıcı ve geçici sergi alanları, farklı küratörlük yaklaşımlarına olanak sağlayacak şekilde
düşünülmelidir.
C. KÜTÜPHANE
100 m2
Sesli, görsel ve yazılı belgelik amaçlı kullanılacaktır.
Okuma salonu
D. İDARİ MEKANLAR
150 m²
Ofis (4 kişi kapasiteli)
Şeref Salonu (yerli ve yabancı devlet konuklarının kabul edildiği mekan)
Destek Personeli Odası (güvenlik, temizlik, yemek ve bakım elemanları vb.) (4 kişi
kapasiteli)
Depo 30 m2

E. ÇAY VE KAHVE SALONU
100 m2
Açık ve kapalı oturma alanı, mutfak, depo, wc, engelli wc mekanlarını içermeli, şeref salonu
ve tören alanına da hizmet verebilecek şekilde düşünülmelidir.
F. OTOPARK
20 otomobil, 2 otobüs ve bisiklet parkı
G. TEKNİK HACİMLER
Jeneratör, su deposu, elektrik odası, mekanik odası
Depo

Toplam kapalı alanın max. 1500 m2 (+/- %10) olması beklenmektedir.
Sirkülasyon ve servis alanları toplam kapalı alan içinde düşünülmüştür. Mekanların esnek kullanım
olanakları düşünülerek yorumlanabilir.
Engelli birey kullanımına uygun tasarlanmalıdır.

