
SABANCI ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ PROJESİ



İçindekiler
I. GİRİŞ

II. ÜNİVERSİTE PLANI

III. KAMPÜS İNŞAATI ÖNCESİ ve SONRASI ARAZİ GÖRÜNTÜLERİ; DÜNDEN BUGÜNE
 a. Ana kapı çevresi 
 b. Ana Binalar
 c. Lojmanlar
 d. Yurtlar
 e. İşletme Merkezi
 f. Göl Bölgesi
 g. Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

1



Sabancı Üniversitesinin kampus inşaatı, 1997 yılının Temmuz 
ayında yapılan temel atma töreni ile başlamıştır. Bu dönemde 
arazi, 40 – 60 cm boylarında fıstık çamı ve meşe fidanları ile 

ağaçlandırılmış, fidanlar arasında çeşitli doğal ‘yer örtücü’ türlerle 
kaplanmış vaziyetteydi. Mevcut gölün bulunduğu yer ise taş ocağı 
olarak kullanılmış derin, verimsiz ve büyük bir çukurdu.

Kampus inşaatı başlamadan önce inşaat alanında arazide  
bulunan 13.291 adet küçük fidan tekniğine uygun olarak 
sökülüp cinsine ve ebatlarına göre sınıflandırılmıştır.  

Kanaatkar olan türler, arazinin inşaat işlerinden etkilenmeyecek 
kısımlarına taşınırken, daha hassas bitkiler köklerini güçlendirmesi 
ve adaptasyon şokuna uğramaması için bir yıl süreyle saksıda  
bekletilip direnç kazandıktan sonra kampus içine dikimleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu fidanların yaklaşık %60’ı halen yaşamaktadır. 1999 yılında, kampus inşaatının tamamlanmasıyla eş zaman-

lı olarak, peyzaj projelendirme çalışması yapılmıştır.  
Bu proje tamamlanırken, çevrenin coğrafi, mimari, sosyal ve kültürel 
özellikleri dikkate alınmış; arazinin konumu ve fiziki durumunun yanı 
sıra bitki, toprak ve su özellikleri değerlendirilmiştir. Sahadaki  
mevcut bitki örtüsü tespit edilerek çoğalmalarına fırsat verilmiş, 
yeni dikilen bitkilerin çevreye uyumlu türler içinden seçilmesine 
özen gösterilmiştir.

Bugün, kampusumuzda 128.027 adet bitki bulunmaktadır.  
Bunların 77.324 adedi üniversitemiz tarafından dikilmiştir. 
Kalan bitkiler, mevcut ağaçlardan ya da tohum yoluyla doğal 

olarak yayılarak üreyen bitkilerden oluşmaktadır. Kampusta 100’den 
fazla doğal, 153’ü aşkın yeni dikilmiş bitki türünün ve 350’den çok 
alt türün bulunması, bitki çeşitliliğinin önemli bir göstergesidir.
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Kampus içerisinde karakteristik özelliğe sahip bitkilendirme 
çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmaların başında Japon 
Kirazı dikimleri gelmektedir. Kampusumuzda yer alan 2.600 

Japon Kirazı ağacı bu konuda ülke çapındaki en zengin Japon kirazı 
topluluğunu oluşturmuştur.

Bir diğer karakteristik bitkilendirme çalışması ise SUNUM  
(Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) peyzaj  
projesidir. SUNUM binası yapı özellikleri ve çevre düzenlemesi 

ile uluslararası LEED (ABD) Gold ve BREEM (İngilitere) sertifikaları 
sahibidir. SUNUM  binası bahçesine  5.749 adet bitki dikimi, 7.380 
adet ‘yer örtücü’ dikimi yapılmıştır.

Kampus sınırları içerisinde biri doğal, diğeri yapay olmak üzere 
iki göl bulunmaktadır.  Kampus inşaatı öncesinde, yapay gölün 
bulunduğu alanda yer yer 7-8 metre derinliği olan biçimsiz bir 

çukur bulunmaktaydı. Bu alanın, izinsiz olarak kum çıkarmak için 
kullanılmış olduğu saptanmıştı. Çukurun inşaattan çıkan hafriyatla 
doldurulması yerine, bir yapay göl oluşturulmasına karar  
verilmiştir. Bu amaçla önce çukur düzeltilmiş, tabanına kil döşenmiş, 
üstü çakılla kaplanmıştır. Gölün yağmur suyuyla dolması çok uzun 
süre gerektireceği için, binaların çatılarına akan yağmur sularının 
borular kanalıyla göle aktarılmasına imkan veren bir sistem  
kurulmuştur. Bunun yanı sıra, arıtmadan geçen kanalizasyon 
suyunun göle taşınması da sağlanmıştır. Böylece göl kısa  
sürede dolmuş, burada biriken sular en kurak yıllarda bile  
kampustaki yeşil alanların sulaması ihtiyacını giderebilmiştir. 
Zamanla, martılar balık yumurtalarını taşımış ve gölde bir doğal 
yaşam oluşmaya başlamıştır.

Kampustaki doğal bitki örtüsünün korunması ve bitkilendirme 
çalışmaları özel bir ekolojik ortam oluşmasını beraberinde 
getirmiş, bitkiler çoğalıp büyüdükçe sincaplar, çeşitli böcekler, 

tavşanlar, kirpiler; göl çevresinde martılar, hatta kış mevsiminde 
sıcak bölgelere göç eden mekeler, yaban kazları ve ördekleri de 
yaşam ortamı bulmuştur.
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Ana kapı çevresi 1997
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Ana kapı çevresi 2013
Bu alandaki 
örnek bitki 
türleri :

Pramidal 
Altuni Mazı

Himaleya 
Sediri Mavi Ladin Sabin Ardıcı Bodur Pitos

Yaprağını Dök-
meyen Kartopu Doğu Çınarı
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Ana Binalar 1998
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Ana binalar 2013
Bu alandaki 
örnek bitki 
türleri :

Pramidal 
Altuni Mazı

Himaleya 
Sediri

Mavi Ladin Sabin Ardıcı Bodur Pitos Süs elması Süs Eriği Oya Ağacı
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Lojmanlar 1998
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Lojmanlar 2013
Bu alandaki 
örnek bitki 
türleri :

Pramidal 
Altuni Mazı

Himaleya 
Sediri Mavi Ladin Sabin Ardıcı Bodur Pitos

Yaprağını Dök-
meyen Kartopu Ağaç Hatmi

10



Yurtlar 1998
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Yurtlar 2013
Bu alandaki 
örnek bitki 
türleri :

Pramidal 
Altuni Mazı

Himaleya 
Sediri Mavi Ladin Sabin Ardıcı Bodur Pitos

Gümüşi 
Ihlamur

Kraliçe Elizabet 
Gülü Alev Ağacı
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İşletme Merkezi 1998
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İşletme Merkezi

Bu alandaki 
örnek bitki 
türleri :

2013
Pramidal 
Altuni Mazı Pampas Otu Japon Kirazı Sabin Ardıcı Doğu Çınarı
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Göl Bölgesi 1998
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Göl Bölgesi

Bu alandaki 
örnek bitki 
türleri :

2013
Pramidal 
Altuni Mazı Pampas Otu Japon Kirazı Sabin Ardıcı Süs Şeftalisi Süs Şeftalisi Dağ Akçaağacı Defne
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Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 1998
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Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bu alandaki 
örnek bitki 
türleri :

2013
Sabin Ardıcı Süs Şeftalisi Süs Şeftalisi Dağ Akçaağacı Defne
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Göl Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üniversite Merkezi Üniversite Merkezi

Göl

Bilgi Merkezi 19


