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Özet

Abstract

Sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmada katkı sağlayan
paydaşlardan biri olarak üniversiteler, çevresel, sosyal ve
ekonomik sorunlar karşısında önemli role sahiptir. Bu kuruluşlar
araştırma, eğitim ve ortak girişimler yoluyla sürdürülebilir
gelişme sürecine önemli katkı sağlamaktadır. Yenilikçi kampüs
tasarımları farklı kullanımları ile bu süreçte sürdürülebilir
gelişmenin pratikte uygulanabileceği önde gelen mekanlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın temel
amacı; sürdürülebilir kampüs tasarım sürecinin irdelenmesi,
hedeflerin ortaya konulması ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde
sürdürülebilir kampüs tasarımına yönelik önceliklerin
belirlenmesidir. Bu bağlamda, UNEP ve ISCN-GULF tarafından
hazırlanmış olan sürdürülebilir kampüs rehberleri ve hedefleri
incelenerek değerlendirilmiştir.

Universities, as one of the contributors for achieving the
sustainable development goals, have an important role in
minimizing environmental, social and economic problems. These
institutions make a significant contribution to development
process through research, education and corporations.
Innovative campus designs with its different uses, comes to the
forefront, as places where sustainable development practices
can be implemented. In this respect, the main purpose of the
study is to address the sustainable campus design process, to
provide the principles, and to specify the priorities of Gebze
Technical University in terms of sustainable campus design.
In this context, sustainable campus design guidelines, which
were developed by UNEP and ISCN-GULF, and the principles,
were examined for evaluation.

Sanayinin olumsuz etkileri sonucunda kampüs içinde ve
çevresinde görülen hava ve su kirliliği; alanın taşkın ve
deprem riski taşıması; bütüncül kampüs tasarımının olmayışı;
kaynak, atık ve enerji yönetimine ilişkin düzenlemelerin ve
erişilebilirliğin yetersiz oluşu Gebze Teknik Üniversitesi’nin
seçilmesinde rol alan sorunların başında gelmektedir.

Industry related air and water pollution within the campus
and surroundings; flood and earthquake risks; absence of an
integrated master plan; the lack of resource, waste, energy
management, and accessibility are the main problems which
had a role in selection of GTU as a case study area.

Bu bağlamda çalışma kapsamında öncelikle üniversitelerin
sürdürülebilir gelişme kapsamındaki rolü tartışılmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde üniversite kampüslerinin
tasarımında rehber niteliği taşıyan UNEP ve ISCN-GULF raporları
irdelenmiş, sürdürülebilir kampüs tasarım hedefleri ortaya
konmuştur. Üçüncü aşamada ise, bu hedefler doğrultusunda
GTÜ kampüsü için AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) yöntemi
kullanılarak öncelikli hedefler belirlenmiş ve geleceğe yönelik
sonuçlar tartışılmıştır. Yapılan çalışma GTÜ Çayırova Kampüsüne
yönelik kapsamlı hedef ve stratejilerin üretilmesinde bir
başlangıç noktası niteliği taşıdığından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: sürdürülebilir kampüs tasarımı, Gebze
Teknik Üniversitesi, AHP

In the scope of this study, firstly, the role of universities in the
sustainable development framework was discussed. In the
second section, two sustainable university guidelines, which
are UNEP and ISCN-GULF, were evaluated, and sustainable
campus design goals were presented. In the third stage, GTU
campus was analyzed in accordance to these goals by using
AHP (Analytic Hierarchy Process) methodology to specify
the priorities for the university, and proposals for future
development were discussed. The study is important by being
a start point for the development of integrated goals and
strategies in GTU, Cayirova Campus.
Keywords: Sustainable campus design, Gebze Technical
University, AHP
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1.

GİRİŞ

Üniversiteler, geçmişten bu yana sosyal, ekonomik ve politik
yaşamdaki değişimlerde önemli role sahip olmuştur. Ulusal
ve küresel boyuttaki bu önemli konumları, üniversiteleri,
sürdürülebilir gelişmeyi farklı ölçeklerde ve tüm boyutları
ile başarmada anahtar kuruluşlardan biri yapmaktadır. Bu
durum, kampüs içinde ve dışında çevresel ve toplumsal
sorumlulukları arttırmaktadır. Eğitim ve öğretim bu kapsamlı
sorumlulukların yerine getirilmesinde en önemli araçtır.
Üniversitelerden, eğitim, öğretim, araştırma ve bilgi transferi
yoluyla sürdürülebilir gelişmenin yenilik merkezleri olması
beklenmektedir. Bu kapsamda, sürdürülebilir üniversite
kampüsleri önem kazanmaktadır [1].
Sürdürülebilir gelişmede eğitimin rolü ilk kez 1972 Stockholm
Konferansı’nda ele alınmıştır. 1977 yılında ise Tbilisi Çevre
Eğitimi Uluslararası Konferansı’nda çevre eğitimi gerekliliği
üzerinde durulmuştur. Bu konudaki en önemli girişimlerden biri
ise 1990 yılında Tallories’te düzenlenen konferansın sonucunda
sürdürülebilirlik için atılması gereken on adımın tanımlandığı
Tallories Bildirgesidir. Bu bildirge sürdürülebilir üniversiteler
için en önemli temellerden birini olmuştur. Günümüzde, ellinin
üzerinde ülkeden 400’ün üzerinde üniversite bu bildirgeyi
imzalamıştır [1, 2].
Üniversiteler, çevresel sorunların çözümündeki ve toplumsal
bilincin arttırılmasındaki etkin rollerine rağmen, birçok kurum
gibi doğrudan ya da dolaylı yoldan çevre üzerinde baskı
unsuru yaratmaktadır. Bu özel konumları, sürdürülebilir
kampüs tasarımlarının önemini arttırmaktadır. Bu anlayışla,
tüm dünyada, çevre duyarlı, enerji etkin yöntemleri kullanan,
üniversite personeli ve öğrencilerinin yanı sıra, bulunduğu
şehre toplumsal ve ekonomik boyutta kalkınma sağlamayı
amaçlayan “sürdürülebilir üniversite kampüsü” tasarımları
ve uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Sürdürülebilir kampüsler,
enerji tüketimi ve emisyonların azaltılmasında, atık yönetiminin
iyileştirilmesinde, kampüs içinde ve dışında farklı birimlerin
birlikte çalışmasında, teknoloji üretiminde sürdürülebilir
yöntemlerin kullanılmasında önemli rol oynamaktadır [2].
Doğal ve yapay çevre ile toplumsal ve sosyal sınıflandırmalar,
yapılanmalar, süreçler ve kurumsal düzenlemeler, sürdürülebilir
gelişmeye geçiş sürecinde vazgeçilmezdir. Bu süreçte, toplum
için tanımlı rolleri olmasına rağmen, üniversitelerin rolünün
lisans ve lisansüstü eğitimden sonra sona ermesi yerine
araştırma ve öğretimin etki alanının ve süresinin kampüs
yönetimi, planlama, tasarım, inşaat ve toplum ile entegrasyon
yoluyla genişletilmesi sağlanmalıdır [1]. Bu süreçte, eğitim
ve öğretim, sürdürülebilir gelişmenin etkin uygulamalarını
hayata geçirebilmek için en önemli araçtır ve üniversitelerin
sürdürülebilir gelişmeyi en iyi şekilde tanımlamasını ve örnek
teşkil etmesini sağlar.
Bu doğrultuda; üniversitelerin sürdürülemez koşulları
desteklediği bir yerde sürdürülebilir bir dünyaya sahip olmak
mümkün olmadığı gibi, bunun aksinin sürdürülebilir bir dünya
yaratmak için katalizör görevi yapabileceğini söylemek
mümkündür [1].
Bu bağlamda, çalışmanın bir sonraki aşamasında, sürdürülebilir
üniversite kavramının tanımı yapılmış, kapsamlı ve güncel
çalışmalardan olan, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)
ve Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN) tarafından
oluşturulmuş olan sürdürülebilir üniversite rehberleri
çerçevesinde kampüs gelişiminin geçiş süreci incelenmiş ve
kriterler ortaya konmuştur.

2.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KAMPÜSLERİ

GELİŞMEDE

ÜNİVERSİTE

Üniversite kampüslerinde sürdürülebilirlik kriterlerinin
uygulanması; yağmur suyu ve atık suların yeniden kullanıldığı
ve enerji verimliliğin arttırıldığı su ve enerji etkin tasarımlar ile
ekonomik kazançlar; yeşil binalar ve yenilenebilir enerji odaklı
tasarımlar ile binaların içinde ve kampüs içi ve çevresinde
hava kalitesinin ve konfor özelliklerinin arttırıldığı fiziksel
kazançlar; çevre kirliliğinin önlendiği, iklim değişikliğinin
olumsuz etkilerinin azaltıldığı ve sağlıklı toplum odaklı
tasarımlar ile ise sosyal kazançlar sağlamaktadır. Bu süreçte
başarılı bir kampüs gelişimi, bütünleşik yaklaşımlar ile
mümkün olmaktadır [2].
Tallories Bildirgesi, sürdürülebilir üniversitelere yönelik birçok
girişimle birlikte, bu konuda daha sonra yayınlanan birçok
rapor ve bildirgeye de öncülük etmiştir. Bu kapsamda, 1990
yılında Amerika Ulusal Doğal Hayat Derneği “Kampüs Ekolojisi
Programı” kurulmuş ve üniversitelerde sürdürülebilirliğin
hayata geçmesinde önemli rol oynamıştır. Birleşmiş Milletler,
2005-2014 on yılını Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim On
yılı olarak ilan etmiş ve hedefleri küresel boyutta temsil
etmiştir. 2010 yılında Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı
(ISCN), kurulmuş, ISCN-GULF Sürdürülebilir Kampüs Bildirgesi
oluşturulmuştur. 2011 yılında Çevre ve Sürdürülebilirlik için
Küresel Üniversiteler Ortaklığı (GUPES) şemsiyesi altında,
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Çevresel
Eğitim ve Öğretim Birimi (EETU) öncülüğünde kurulmuş olan
Yeşil Üniversiteler Girişimi (Greening Universities Initiative)
tarafından sürdürülebilir üniversite kampüslerinin tasarımına
yönelik bir rehber hazırlanmıştır. Bu deklarasyon ve anlaşmalar,
imzalayan üniversiteler için vizyon ve misyon gibi yüksek
bağlılık gerektirmekle birlikte, sürdürülebilir bir gelecek
için genel bir rehber olma özelliği taşırlar. Üniversiteler bu
rehberleri kullanarak kendilerine özgü sürdürülebilirlik vizyon
ve politikalarını oluşturmalıdır. [1, 2].
Yapılan çalışma, UNEP tarafından hazırlanan “Greening
Universities Toolkit: Transforming Universities Into Green and
Sustainable Campuses” ve ISCN-GULF tarafından yayınlanan
“Implementation Guidelines to the ISCN-GULF Sustainable
Campus Charter” raporlarının sürdürülebilir gelişmede
üniversite kampüslerinin rolü; tasarım ve geçiş süreçleri; ve
tasarım kriterleri bağlamında incelenmesini içermektedir.
2.1. “UNEP” SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS SÜREÇ YÖNETİMİ

Sürdürülebilir üniversite kampüsleri tasarlamak, kapsamlı
ve uzun vadeli bir süreç yönetimini gerektirmektedir. Bu
süreçte, yeşil/sürdürülebilir üniversite kampüslerine yönelik
kriterleri oluşturmak; altyapısal, yönetimsel ve işletmeye
dair düşünmeyi gerektiren en önemli birleşenlerden biridir.
Bu doğrultuda, UNEP, üniversitelerin yeşil, kaynak etkin ve
düşük karbon kampüs oluşturma sürecinde kendi dönüşüm
stratejilerini geliştirmeleri ve uygulamalarına destek olmak
amacı ile bir araç rehber yayınlamıştır. Odak noktası üniversite
kampüslerinin sürdürülebilir planlaması, tasarımı, gelişimi ve
yönetimidir. Ayrıca rehber, üniversitelerin küresel platformda
sürdürülebilirlik performanslarını arttırmayı hedeflemektedir.
Raporda [1], üniversitelerin sürdürülebilirliği; “aktivitelerin
ekolojik açıdan duyarlılığı, sosyal ve kültürel açıdan adaletli
olması ve ekonomik olarak canlılığı” ile tanımlanmaktadır.
Genel anlamı ile üniversite kampüslerinde sürdürülebilir
gelişmenin ilkeleri şu şekilde sıralanmıştır;
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Kurumun vizyon, misyon ve yönetimi bağlamında, sosyal,
etik ve çevresel sorumlulukların netlik içinde belirlenmesi
ve bütünlüğünün sağlanması,

ve erişim gibi yönetimsel parametreler anahtar müdahale
alanlarını oluşturmaktadır [1].

•

Öğretim sisteminin bütününde sosyal, ekonomik ve
çevresel sürdürülebilirliğin bütünlüğü, eleştirel düşünme
ve disiplinler arası ilişkilere bağlılık,

•

Sürdürülebilirlik araştırmalarına adanmışlık ve tüm
araştırmalarda
sürdürülebilirliğin
birleşenlerinin
düşünülmesi,

•

Diğer eğitim kurumları, yönetim birimleri, sivil toplum
kuruluşları ve sanayi kuruluşları ile işbirlikleri oluşturularak
toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmak,

•

Yerel özellikler bağlamında sıfır karbon/su/atık hedefini
sağlamak için kampüs planlaması, tasarımı, gelişimi ve
yönetimi,

Üniversiteler, yakın çevreleri için, birincil işveren, yatırımcı ve
tüketici konumundadır. Yerel iş olanaklarına, sürdürülebilir
yatırımlara ve yeşil üretim stratejilerine doğrudan ya da
dolaylı verilen destekler, sürdürülebilirliği tüm tedarik zincirine
yaymada önemli katkı sağlayacaktır. Ancak, kaynaklarının
azalması ve sınırlı olması süreçte ekonomik zorlukların
başında gelmektedir. Sürdürülebilir ortaklıkların işletimine
yönelik yatırımları ve gelecekteki sermayeyi koruyabilecek
enerji ve su gibi anahtar kaynak ve materyallerin yönetimi
önem kazanmaktadır. Her üniversite kendine özgü bir yaşam
döngüsüne sahiptir ve bağlı olduğu yerel özellikler farklılık
göstermektedir. Bu nedenle üniversitelerin kendi koşullarına
uygun olan çerçeveyi oluşturmaları gerekmektedir [1].

•

Toplum, öğrenciler ve çalışanlar için kaliteli yaşam, eşitlik
ve çeşitliliği güçlendirecek politika ve uygulamaların
geliştirilmesi,

•

Yaşayan bir laboratuar olarak kampüslerde, çevreyi
öğrenmeye yönelik dönüşüm sürecinde öğrencilerin etkin
katılımının sağlanması,

•

Kültürel çeşitliliğin
kapsamak,

•

Ulusal ve uluslararası ölçekte üniversiteler arası işbirliğinin
desteklenmesi.

desteklenmesi,

farklı

kültürleri

Rapora göre [1]; üniversiteler, kurumsal yapılanmadaki
çeşitlilik, gelenekler, öncelikler ve değişken sosyal yapısı
ile kompleks ve çok yönlü yapılardır ve etkileşimli sosyal
süreçlerde yapısal değişimin getirdiği ortak bellek kaybı,
eğitim talepleri ve yeni araştırma öncelikleri sürecin kesintisiz
devamlılığında zorluklara neden olmaktadır. Bu durum
uygun performans ölçütleri geliştirmeyi zorlaştırdığı gibi
sürdürülebilir girişimlere yönelik geri dönüş ve faydaları da
sınırlamaktadır. Sürdürülebilir gelişme birleşenleri, riskler ve
zorluklar bağlamında ayrı başlıklar ile irdelenebilir. Buna göre;
Çevresel:
UNEP rehberine göre; üniversiteler çevresel sorunların mikro
evrenleridir. Bunun nedeni üniversite içindeki toplumun sera
gazı emisyonlarından gürültü kirliliğine kadar çevreye dair tüm
sorunlarla karşılaşıyor olmasıdır. Bu doğrultuda, bir üniversite,
kente dair tüm mekansal planlama, yönetim, büyüme ve gelişme
ve ihtiyaçların sağlanması noktasında yer aldığı yerleşime
bağlıdır. Finans, üretim ve satın alma ya da insan kaynakları gibi
konular ise bu birleşenlere bağlıdır. Bu nedenle, üniversitelerin
temel hedefi, eğitim, araştırma ve topluma erişebilmek olsa
da bağlı oldukları yerleşime dair kaynak tüketimi, karbon
emisyonları, atıklar ve kirliliğe karşı da önemli sorumluluklar
taşımaktadırlar. Ancak esas zorluk, üniversitelerin bu
faaliyetlerini sürdürürken çevrede yarattığı olumsuz etkilerin
yanı sıra bu etkiyi yaratan aktivitelerin de iyi tanımlanmasıdır.
Bir başka deyişle, enerji; karbon; iklim değişikliği; su; atık ve
biyoçeşitlilik gibi çevresel parametreler ile planlama; kampüs
tasarımı ve gelişimi ve ofisler, laboratuarlar, bilgi teknolojileri

Ekonomik:

Sosyo-Kültürel:
Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu üniversitenin kendi içindeki
resmi ve gayri resmi yapılanmalar ve üniversitenin dışarıdaki
toplum ile ilişkisi olmak üzere içsel ve dışsal iki aşamada
değerlendirilmelidir. İçsel olarak anahtar konu, öğrencilerin,
akademisyenlerin, işletmecilerin, yüksek kademe yöneticilerin
ve diğer ilgili grupların desteğinin ortak bir vizyon çerçevesinde
birleşmesini sağlamaktır. Üniversitelerin öncelikle uygulamaya
yönelik kaynakların yeterliliğini; finans, insan kaynakları,
yönetim ve dışarısı ile olan bağlantılarının etkinliğini; herkes
için açık ve transparan olup olmadığını; eğitimin yanı sıra
öğretime verdiği önceliğini değerlendirmesi gerekmektedir. Bu
sorulara verilecek yanıtlar sürdürülebilir gelişmeye yönelik
önemli bir kontrol listesi oluşturacaktır [1].
Vizyon, Misyon ve Beyanların Oluşturulması:
Sürdürülebilir gelişmeyi başarmak için değişim sürecine
destek olacak güçlü stratejilere ihtiyaç vardır. Bu stratejileri
oluşturmak için engelleri ve yol göstericileri iyi anlamak,
hedeflere bağlı kalmak, üniversite ve toplumu bu hedeflere
ulaştıracak bir vizyon geliştirmek gerekmektedir. Kurumsal
değişim süreçleri genellikle yukarıdan-aşağı ya da aşağıdanyukarı modeller ile karakterize edilmektedir. Ancak en iyi
stratejiler genellikle bu iki modelin birleşimini içermektedir.
Üniversiteler için bu durum incelendiğinde üst düzey yönetimin
oluşturacağı liderliğin vazgeçilmez olduğu, çalışanlar ve öğrenci
hareketlerinin de süreçte önemli rol oynadığı görülmektedir.
Sürdürülebilir gelişme kültürel değerlere dayanmaktadır. Bu
nedenle aşağıdan-yukarı yaklaşımı kurumsal sürdürülebilirliğe
geçişte anahtar olsa dahi tek başına hedefe ulaşmakta
yetersiz kalmaktadır. Aynı şekilde yukarıdan-aşağı yaklaşımı
da üniversitelerin yarı özerk doğasına aykırı düşeceği gibi,
merkeziyetçi yaklaşımların tek başına uygulanması başarılı
uygulamaların gerçekleşmesini zorlaştıracaktır. Başarılı
bir gelişme tüm grupların başarıya ulaşmak için çalıştığı
ortak bir vizyonu ve öngörüyü paylaşması ile mümkündür.
Çalıştaylar, seminerler ve anketler, üniversite topluluğunun
ve yerel toplumun kendi kentlerinin geleceğine yönelik vizyon
oluşturma sürecine dahil edilmesi için olumlu araçlardır [1].
Vizyon, geleceğe yönelik yükümlülükleri temsil eder ve
politika geliştirmek için iyi bir başlangıç noktası oluşturarak,
öğrencilerin ve çalışanların etkin katılımı sağlandığında iyi bir
motivasyon sağlar. Geleceğe yönelik olmasına rağmen kurumun
değerlerini, kültürünü, aktivite ve bağlamını yansıtabilmeli ve
özgün olmalıdır. Üniversitenin ne kadar alana yayıldığı, nerede
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yer aldığı, eğitim ve araştırma gücü, kentsel alanda mı yoksa
kırsal alanda mı yer aldığı, yeni ya da eski oluşu gibi bu güne
dair konular ve değerler vizyonun özgünlüğünü etkileyen
faktörlerdir [1].
Misyon ise, vizyona yönelik motivasyonu açıklamaya yardımcı
olur ve gelecekteki adımların yanı sıra kim, ne ve neden
sorularına cevap vermelidir. Vizyona göre daha çok uygulama
odaklıdır. Kurumun isteklerinden çok ne yapmayı planladığını
açıklar. Talloires Deklarasyonu’ndan bu yana UNESCO gibi
hükümetler arası kuruluşlar tarafından geliştirilen çeşitli
anlaşmalar, bildiriler ve tüzükler uygulamalara yönelik önemli
araçlardır. Günümüzde, küresel olarak 30’dan fazla anlaşma,
1400’den fazla üniversite tarafından imzalanmıştır.
Sürdürülebilir kampüs kültürel/kurumsal ve biyofiziksel farklı
stratejileri birleştirir. Rapor [1], nicel bağlamda kısa ve uzun
vadeli hedefler için dört kapsamlı kategori tanımlamıştır. Bu
kategoriler;
•

Enerji, karbon ve iklim değişikliği,

•

Su tüketimi,

•

Arazi kullanımı - kampüs ekolojisi, planlama, tasarım ve
gelişme,

•

Materyal akışı - satın alma, kirlilik, zehirlilik (toksisite),
atık bertarafı ve iyileştirme olarak sınıflandırılmaktadır.

Sürdürülebilirliğin araştırma ve öğretime; yönetim ve idareye ve
topluma olan biyofiziksel etkileri uzun vadeli ve dolaylı etkilerdir.
Bu etkileri minimuma indirmek, bu alanlarda belirlenecek
uygun uzun vadeli hedefler ile mümkündür. Bu hedefler nitel
ya da nicel olabileceği gibi daha çok yönetime ilişkin kararlar
içermektedir. Uluslararası Standartlar Organizasyonu, çeşitli
coğrafi, kültürel ve sosyal durum altındaki her tip ve ölçekteki
kuruluşun uzun vadeli hedeflerinin değerlendirilebileceği
ISO 14000 serisi olarak adlandırılan standart serisini ortaya
koymuştur. Buna göre, kuruluşların çevresel politikaları;
•

Üst düzey yönetim tarafından geliştirilmeli ve EMS
((Environmental Management System) standartlarını
kapsamalıdır,

•

Kuruluşun aktivite, ürün ve hizmetleri, ölçek ve çevresel
etki ve doğaya uygun olmalıdır,

•

Gelişmenin devamlılığı ve kirliliğin önlenmesine tam
bağımlılık içermelidir,

•

Yasal gerekliliklere ve kurumun çevresel birleşeni ile
ilişkili yatırımcılarının/bağışçıların gerekliliklerine bağlılık
göstermelidir,

•

Çevresel amaç ve hedefleri değerlendirmek ve düzenlemek
üzere bir çerçeve sağlamalıdır,

•

(Aktiviteler)
Belgelendirilmeli,
sürdürülmelidir,

•

Kurumda çalışan ve kurumu temsil eden tüm kişilerle
iletişim içinde olmalıdır,

•

Halka açık olmalıdır [1,3].

uygulanmalı

ve

Bu ilkeler, üniversitelerin sürdürülebilirlik politikalarının

içeriğine önemli girdi sağlamaktadır. Bu politikalara ilişkin
göstergeler, üniversitelerin birbirine göre durumlarını
belirlemeyi sağlayacağı gibi üniversitenin kendine özgü
sürdürülebilirlik hedeflerini ve önceliklerini belirlemesini de
sağlamaktadır. Ancak, tüm sürdürülebilirlik birleşenleri eşit
derecede önemli değildir. Risk Değerlendirme teknikleri belirli
etkilerin sonuçlarını ve gelecekteki olasılıklarını ölçme ve
öncelikleri belirlemede yaygın metotlardır. Enerji, su tüketimi,
atık üretimi, yüksek hacimli materyallerin alımı gibi nicel
birleşenlerin etkileri doğrudan ölçülebilmektedir. Bu rakamlar
sürdürülebilirlik göstergelerini oluşturmaktadır.
2.2. “ISCN-GULF” SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS İLKELERİ

Günümüzde birçok kurum gibi üniversiteler de geleceği
şekillendirmeye
odaklanmıştır.
Sürdürülebilir
kampüs
programları tecrübe kazandıkça tecrübeleri paylaşma, başarıları
ölçme ve performansı raporlama ihtiyacı da artmaktadır. Bu
durum, akademisyenler ve uygulayıcılar arasında sürekli
iletişim sağlayan ağları gerektirmektedir [4]. Bu doğrultuda,
Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN), sürdürülebilir
kampüs uygulamalarını gerçekleştirmek için üniversiteler,
ortak kampüsler ve kolejlerin bilgi, fikir, deneyim alışverişini
desteklemek üzere küresel bir forum oluşturmakta ve öğrenim
ve yenilik yoluyla sürdürülebilirliğin tüm birleşenlerinin
gelişiminde devamlılığı sağlamayı amaçlamaktadır [4,5].
ISCN 2010 yılında ve Küresel Üniversite Liderleri Forumu (GULF)
ile birlikte, üniversitelere sürdürülebilir kampüslerin tasarım
sürecinde, kendi önceliklerini ve hedeflerini kurgulayabilmeleri
için genel bir çerçeve sunma amacı ile Sürdürülebilir
Kampüs Tüzüğü’nü hazırlamıştır. Tüzük, mevcut, yerel ya
da konu odaklı yükseköğretimde sürdürülebilirliğe yönelik
girişimleri tamamlayıcı niteliktedir. Organizasyon bu tüzükle,
kurumların bağlı olduğu organizasyonların değişimindense,
ilişkilerini güçlendirmek ve kampüslerin sürdürülebilirliğine
yönelik küresel ölçekteki her organizasyona açık olmak
prensiplerini benimsemiştir [5]. Oluşturulan bu kuvvetli ağ,
tüzüğün sürdürülebilir kampüs tasarımındaki önemli rolünü
arttırmaktadır. Bu bağlamda tüzük, 1990 Talloires Bildirgesi ve
Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Gelişmede Yükseköğretimin
On Yılı” dâhil olmak üzere, bunlara bağlı birçok üniversite
ve bölgesel merkez ile araştırma, burs sağlama, öğretim,
raporlama, tüzük ilkeleri çerçevesinde hedefleri belirleme gibi
konularda işbirlikleri yürütmektedir. Ayrıca birçok yerel ağ ve
ortaklığa öncülük etmektedir [4].
Bütünleştirici özelliği ile tüzük çerçevesinde, sürdürülebilirliği
kapsamlı şekilde ele alabilmek için hiyerarşik, üç temel ilke
tanımlanmıştır. Bu ilkeler; yapılar ve yapıların sürdürülebilirlik
etkileri; bütüncül kampüs planı ve hedefleri ile araştırma,
öğretim ve diğer hizmetlerin entegrasyonu şeklinde
tanımlanmıştır. Tüzüğe imza atan her organizasyon bu ilkeleri
uygulamak; her ilkenin altında kendilerine özgü somut,
ölçülebilir hedeflerini tanımlamak ve performanslarını düzenli
olarak ISCN’e raporlamakla yükümlüdür [5].
Süreçte gelişmeyi izlemek için büyük önem taşıyan raporlama
her ilke için ayrı bölümler halinde düzenlenmektedir ve tek
başına sunulabileceği gibi daha kapsamlı bir raporun parçası
olarak da sunulabilmektedir. Bu raporla ile temel amaç;
•

Her kurumun, kurum içinde sürdürülebilir kampüs
kapsamında, özellikle de tüzük ilkeleri doğrultusundaki
yönetim yaklaşımlarındaki gelişmeyi gözlemlemek,
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•

Kuruma, her ilke altında kendine özgü öncelikli konuları
seçmelerinde, öncelikli konulara yönelik nicel ve/veya nitel
ölçütlerini, performans bilgilerini ve stratejik hedeflerini
belirlemekte rehberlik etmek,

•

Kurumun, sürdürülebilir kampüs faaliyetlerini hayata
geçirmesini ve seçilen önceliklere yönelik hedeflere
yakınlaşmasını sağlayacak belirli ortaklıkları raporlamak
olarak belirtilmiştir [5].

Organizasyonun ve faaliyetlerinin bütüncül ve kapsamlı yapısı,
tüzük ile tanımlanmış olan ilkelerin küresel ölçekte kabul
görmesini sağlamıştır.
ISCN-GULF Sürdürülebilir Kampüs Tüzüğüne imza atan
her kuruluş, operasyonlarını, araştırmalarını ve öğretim
faaliyetlerini üç temel ilke çerçevesinde sürdürülebilirlik
hedefine taşımakla yükümlüdür. Tüzük, araştırma ve
yükseköğretim veren tüm organizasyonların katılımına açıktır
ve bağlılıkları katılım devam ettiği sürece sürmektedir [5].
Kurumların bağlı olduğu ilkeler şu şekildedir;
1. Kampüs içindeki yapıların sürdürülebilirlik performansı:
Bu ilkeye göre; “çevre ve topluma saygı göstermek için
sürdürülebilirlik hususları, kampüs içindeki binaların,
planlanması, inşaatı, yenilemesi ve uygulanmasının bütüncül
bir parçası olmalıdır”. Binalar için somut hedefler, su ve enerji
tüketimi ya da atık gibi çevresel etkilerin azaltılmasını; doğal
ve yapay çevre bütünlüğünün optimizasyonunu içermektedir.
Kampüs içindeki binaların bu hedefleri uzun vadede ve esnek
biçimde gerçekleştirebilmesi için gerekli süreç katılımcı
planlama ve yaşam döngüsü maliyeti içermelidir [5].
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2. Kampüs bütününde mastır planlama ve hedef belirleme:
Buna göre; “uzun vadede sürdürülebilir kampüs gelişimini
sağlamak için kampüs bütününde hazırlanacak mastır planlama
ve hedef belirleme, çevresel ve sosyal hedefler içermelidir”.
Sürdürülebilir kampüs gelişimi için ileriye dönük, bütüncül bir
plan süreci geliştirmek gereklidir. Bu kapsamlı süreç, arazi
kullanımının sınırlandırılması, ekosistemin korunması gibi
etki yönetimi; çevre duyarlı ulaşım modelleri, etkin kentsel
dolaşım gibi sorumlu operasyonlar; kullanıcıların çeşitliliği,
hizmetlere ulaşım kolaylığı gibi sosyal katılımı sağlayan,
kapsamlı bir mastır plan içermelidir. Kampüs içinde mevcut,
sürdürülebilirliği güçlendiren, yayalar için kolay erişim, gri su
dönüşümü ve düşük seviyede kaynak kullanımı ile atık üretimi
gibi düşük-karbon yaklaşımları ve uygulamaları tanımlanmalı,
genişletilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır [4].
3. Sürdürülebilirlik için tesisler, eğitim, araştırma ve
sosyal yardımlaşmayı yaşayan bir laboratuvar olarak
bütünleştirme: Bu ilke; organizasyonun temel misyonunu
sürdürülebilir gelişmeye odaklamak için, tesisler, eğitim,
araştırma ve sosyal yardımlaşmayı yaşayan bir laboratuvar
olarak
bütünleştirilmesi
gerektiğini
savunmaktadır.
Sürdürülebilir kampüste, sürdürülebilirlik için yapılı çevre,
operasyonel sistemler, araştırma, bilim ve eğitim birbiriyle
bağlantılı yaşayan bir laboratuar gibidir. Öğrenciler,
akademisyenler, çalışanlar gibi kullanıcılar, çevresel, sosyal
ve ekonomik konular arasındaki bağlantılar üzerine araştırma,
öğretim ve öğrenme olanaklarına erişme hakkına sahiptir.
Sürdürülebilir kampüs programları hedefler doğrultusunda
kampüs içindeki topluluk ile sanayii, hükümet gibi dış paydaşları
bir araya getirebilir. Kurumsal bağlılık ve etkin kaynak kullanımı
bu birlikteliği başarıya götürmede önemli role sahiptir [5].

UNEP ve ISCN-GULF tarafından hazırlanan bu iki rehber
diğer birçok çalışmada olduğu gibi geçmiş girişimlerin devamı
niteliği taşımaktadır. Ortak amaç ve hedefler doğrultusunda bir
araya gelen bu rehberler, ortaya koydukları hedefler açısından
büyük benzerlikler içermekle birlikte UNEP ve ISCN-GULF
rehberlerinin sürdürülebilir kampüs tasarımı çerçevesinde
birbirlerini tamamlayıcı nitelikleri, bu iki çalışmanın küresel
ölçekte önemini arttırmaktadır.
2.3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS TASARIMINDA UNEP VE

ISCN-GULF HEDEFLERİ

Çalışma kapsamında, iki rehberin sürdürülebilir kampüs
tasarımına yönelik ele aldıkları konular, hedefler ve bu hedefleri
ölçmeyi sağlayan göstergeler karşılaştırılarak bütüncül bir
yaklaşım elde edilmiştir. Ana temalar, hedefler ve göstergeler
UNEP’in ele aldığı çevresel, sosyal ve ekonomik başlıklar
altında analiz edilmiştir.
Birbirini tamamlayan bu iki rehbere göre, sürdürülebilir
üniversite kampüsü tasarımına yönelik çevresel, sosyal ve
ekonomik olmak üzere üç grupta, 14 ana tema tanımlanmıştır.
Çevresel Hedefler:
Çevresel hedefler üniversitenin kampüs içinde ve dışında
yarattığı çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik bir dizi hedef
içermektedir. Bu hedefler temel olarak atık; geri dönüşüm
ve yerel emisyonlar; araştırma/BT ve sürdürülebilirlik; yapı
tasarımı; karbon hedefleri; mastır planlama; ulaşım ve
arazi kullanımı ve biyoçeşitlilik olmak üzere 7 başlık altında
toplanmaktadır [2,5].
KONU
BAŞLIKLARI
Atık, Geri
Dönüşüm
ve Yerel
Emisyonlar

HEDEFLER

GÖSTERGELER

Katı atıkların geri
dönüşümünü sağlamak
Atık tasarrufları

Bertaraf edilen atıkların
miktarı
Bertaraf edilen atıkların
miktarı
NOX, SOX ve diğer önemli
emisyonlar

Emisyonların yerel hava
kirliliğine etkilerini
azaltmak
Çevresel düzenlemeler ile Önemli aksaklıkların
ilgili uyumsuz koşulları
sayısı ve etkileri
azaltmak
Çevresel uyumsuzlar için
cezalar/yaptırımlar
Araştırma
Laboratuvar/BT’de enerji
ve Bilgi
kullanımını düşürmek
Teknolojileri
Kimyasal tüketimini
azaltmak
Araştırma/BT’nin tehlikeli Aktarılan/işlenen tehlikeli
atıklarını azaltmak
atıklar
Yapı Tasarımı
Uygulanan ve araştırılan Yapı tasarımı ve
sürdürülebilir yapı
konstrüksiyonu
standartlarını uygulamak
Uzun dönem kullanımda
esneklik sağlamak
Yapı tasarımında peyzajın
bütünlüğünü sağlamak
Yaşam döngüsü maliyeti
hesaplamak
Karbon Hedefleri Sera gazı emisyonlarını
Doğrudan ve dolaylı
azaltmak
emisyonlar
Diğer emisyonlar
Mastır Planlama Kampüs alanını kapsayan Fiziki Kampüs Planı
bütüncül bir mastır planı
hazırlamak
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Ulaşım

Arazi kullanımı
ve Biyoçeşitlilik

Trafik analizi yapmak
Bisiklet/e-bisiklet ve yaya
ulaşımını iyileştirmek
Ortalama gidiş-geliş
Ulaşımın çevreye etkisi
mesafesi veya her
kullanıcının kullandığı
enerjiyi azaltmak
Planlamaya entegre
kentsel hareketlilik
sağlamak
Arazi ve yapıların yeniden
kullanımını sağlamak
Peyzajı ve biyoçeşitliliği
Korunan alanların
korumak
yakınındaki alanların
yönetimi

Yerel
Entegrasyon

Diğer
Sosyal
Entegrasyon

Tablo 1. Sürdürülebilir Kampüs Tasarımında Çevresel
Hedefler [2,5]
Sosyal Hedefler:
Sosyal hedefler sağlık, katılım ve yerellik konularına
odaklanmaktadır. Bu hedefler; kullanıcılar; sosyal kapsam
ve koruma; yerel entegrasyon; ve sosyal entegrasyon olmak
üzere 5 ana konu başlığı altında gruplandırılmıştır [2,5].
KONU
BAŞLIKLARI
Kullanıcılar

Sosyal Kapsam
ve Koruma

HEDEFLER
Engelli erişiminin
arttırılması
İç hava kalitesini
arttırmak
Planlamaya paydaşların
katılımını sağlamak
Diğer
Kampüste çeşitliliği
sağlamak
Ayrımcılığı engellemek
Eğitime erişimin
arttırılması
Etkileşim için açık erişim
alanları tasarlamak
Hizmetlere ve ticarete
erişimi arttırmak
Katılımcı kampüs
planlama süreci
Yapı tasarımında peyzajın
bütünlüğünü sağlamak
Minimum ücretler,
kolektif sözleşmeler ve
sağlık ile güvenliği içeren
çalışma şartları

GÖSTERGELER

İç hava kalitesi

Gıda temini
Yönetim ve çalışanlarda
çeşitlilik
Vuku bulan ayrımcılık
olayları
Ekonomik olması ve
erişim programları

Hizmetler, araştırma
ve eğitimle bağlantılı
programlar ve projeler
gerçekleştirmek
Disiplinler arası dersler
ve/veya araştırma
konularını arttırmak

Kampüsü kullananlar ile
sanayi, hükümet ve/veya
sivil toplum örgütlerinin
işbirliğine dayalı
programlar ve projeler
üretmek
Kampüsteki öğrenci
etkileşimi ve sosyal
birliktelik için programlar
geliştirmek
Katılımcı ve proje tabanlı
programlar geliştirmek

Sürdürülebilirliğe
odaklanmış ve ilgili
dersler
Görev ve yükselmede
disiplinler arası araştırma
Sürdürülebilir malzemeler
ve yayınlar; sürdürülebilir
araştırma teknikleri
Sürdürülebilirliği
etkileyen uygulamalar
Kamu yararına yapılan
altyapı, yatırımlar ve
servisler

Değerlendiren ve yöneten
programlar

Çevresel politikalarda
eğitimli çalışanların oranı

Tablo 2. Sürdürülebilir Kampüs Tasarımında Sosyal Hedefler [2,5]
Ekonomik Kriterler:
Sürdürülebilir kampüs tasarımında ekonomik konular, tüketim,
tasarruf ve finansmana odaklanmaktadır. Buna göre temel konu
başlıkları, kaynak kullanımı; gıda; ve kurumun sürdürülebilirlik
için sorumlulukları olarak belirlenmiştir [2,5].
KONU
BAŞLIKLARI
Kaynakların
kullanımı

HEDEFLER

GÖSTERGELER

Enerji kullanımını
azaltmak
İç hava kalitesini
arttırmak
Planlamaya paydaşların
katılımını sağlamak
Diğer

Doğrudan enerji tüketimi
Dolaylı enerji tüketimi
Koruma ile enerji
tasarrufu
Dolaylı enerji koruma
Yenilenebilir enerji

Paydaş grupların
birlikteliği
Paydaşların birlikteliği
için yaklaşımlar
Maaş ücretlerinin
standartları
Risk altında olan birlik/
toplu sözleşmeler için
operasyonlar
Yaralanma ve işe
gelememe oranları
Ciddi hastalıkların
önlenmesi ve çalışanlar,
çalışanların aileleri
ve yakınları için risk
kontrolünün sağlanması

Su kullanımını azaltmak
Etkileşim için açık erişim
alanları tasarlamak
Enerji ve su tasarrufları
Tüm satın alınan
ürünler/malzemelerin
sürdürülebilir olması
Gıda
Gıda tedarik zincirinin
çevresel etkilerinin
azaltılması
Adil ticari gıda
kaynakları sağlanması
Kampüste
Kurum bütününde
Sürdürülebilirlik
operasyonel konularda
için Sorumluluklar akademisyenleri entegre
eden sürdürülebilirlik
politikaların
geliştirilmesi
Dışsal sürdürülebilirlik
ilkeleri veya girişimlerine
duyarlılık

Toplam su tasarrufu
Suyun dönüşümü ve
yeniden kullanımı
Enerji ve su masrafları
Satın alınan malzemeler

Gıda satın alımı

Gıda satın alımı
Ekonomik, sosyal ve
çevresel performans için
belirlenen ilkeler

Organizasyon tarafından
desteklenen ve
geliştirilen ekonomik,
çevresel ve sosyal ilkeler

Tablo 3. Sürdürülebilir Kampüs Tasarımında Ekonomik
Hedefler [2,5]
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Bu veriler doğrultusunda, 3. Bölümde Gebze Teknik Üniversitesi,
Çayırova Kampüsü belirlenen hedefler çerçevesinde irdelenmiş
ve gelecekteki sürdürülebilir kampüs girişimlerine yönelik
öneriler sunulmuştur.
3.

GTÜ’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS TASARIMINA
YÖNELİK ÖNERİLER

Gebze Teknik Üniversitesi, Çayırova Kampüsü, konum olarak
Türkiye’nin önemli sanayi odaklarından biri olan Kocaeli sınırları
içinde, hizmet ve finans kenti İstanbul’un sınırında, Marmara
Denizi ve E-5 karayolunun kıyısında yer almaktadır. Ayrıca
kampüsün yakın çevresinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi,
Sabiha Gökçen Havaalanı ve TEM otoyolu bulunmaktadır.
Hızlı Tren hattı kampüsün içinden geçerek yerleşkeyi ikiye
bölmektedir. Kampüsün yeşil ve su ile kuvvetli ilişkisi vardır.
Alanın yaklaşık %40’ı yeşil alandan oluşmaktadır. Bunun
yanı sıra kampüs alanı içerisinde fakültelerin yanı sıra Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tohum Sertifikasyon
Test Müdürlüğü bulunmaktadır. Yerleşke, deniz kıyısında
konumlanmış olup içinden denize açılan bir dere akmaktadır.
Ancak, bu olumlu çevresel birleşenlere rağmen, kampüs
yaşamının yeşil ve su ile ilişkisi zayıf kalmış, yakın çevresindeki
sanayi ve otoyollar, zamanla hava ve su kirliliğine neden
olmuştur. Günümüze kadar, kampüs bütününe yönelik, kapsamlı
bir mastır planın ve kaynak, atık ve enerji yönetimine ilişkin
düzenlemelerin olmayışı en önemli sorunları oluşturmakta ve
kampüsü, büyüyen çevresel sorunlar ve riskler için açık duruma
getirmektedir.
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Yapılan çalışmalar, büyümenin çevre ve sosyal yapı üzerine
kurduğu baskılar, oluşturduğu olumsuz etkiler ve yarattığı
risklere karşı önlem almada sürdürülebilir gelişmeyi
destekleyen üniversitelerin büyük rol oynadığını göstermiştir. Bu
amaçla, üniversiteler sorun ve öncelikleri doğru tanımlayarak,
hedeflerini ortaya koymalı, daha sonra bu hedeflere yönelik
vizyon ve misyonunu belirlemelidir. GTÜ Çayırova Kampüsü
içerdiği çevresel potansiyellere rağmen birçok risk ve
olumsuzluk faktörünü de bünyesinde barındırmaktadır.
Geçmişten bu yana kampüs tasarımı ve yönetiminde bütüncül
yaklaşımların eksikliği bu risk faktörlerini, dolayısıyla, kampüs
için geliştirilecek yenilikçi yaklaşımların önemi her geçen gün
artmaktadır.
3.1. GTU,

ÇAYIROVA
KAMPÜSÜNDE
HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

ÖNCELİKLİ

GTÜ, Çayırova Kampüsü’ne yönelik sürdürülebilir kampüs
hedefleri belirlenirken, UNEP ve ISCN-GULF rehberlerinin
değerlendirilmesi ile ortaya konulmuş olan 14 konu başlığı
esas alınmıştır. Başlıkların karşılaştırılmasında AHP (Analitik
Hiyerarşi Prosesi) yöntemi kullanılmış, çalışmanın ilk
aşamasında Mimarlık, Mühendislik ve İşletme Fakültelerinden
toplam 10 uzmana görüş sorulmuştur. Analiz ve görüşmeler
sonucunda öncelikli başlıklar ve bu başlıklara yönelik hedefler
şu şekilde belirlenmiştir;
1.

Uygulanan ve araştırılan
standartlarını uygulamak

•

Uzun dönem kullanımda esneklik sağlamak

•

Yapı tasarımında peyzajın bütünlüğünü sağlamak

•

Yaşam döngüsü maliyeti hesaplamak

4.

sürdürülebilir

yapı

Kaynakların Kullanımı
•

Enerji kullanımını azaltmak

•

İç hava kalitesini arttırmak

•

Planlamaya paydaşların katılımını sağlamak

•

Su kullanımını azaltmak

•

Etkileşim için açık erişim alanları tasarlamak

•

Enerji ve su tasarrufları

•

Tüm satın alınan ürünler/malzemelerin sürdürülebilir
olması

5.

Araştırma ve Bilgi Teknolojileri
•

Laboratuvar/BT’de enerji kullanımını düşürmek

•

Kimyasal tüketimini azaltmak

•

Araştırma/BT’nin tehlikeli atıklarını azaltmak

6.

Karbon Hedefleri
•

7.

Sera gazı emisyonlarını azaltmak
Kampüste Sürdürülebilirlik için Sorumluluklar

•

Kurum
bütününde
operasyonel
konularda
akademisyenleri entegre eden sürdürülebilirlik
politikaların geliştirilmesi

•

Dışsal sürdürülebilirlik ilkeleri veya girişimlerine
duyarlılık

8.

Atık, Geri Dönüşüm ve Yerel Emisyonlar
•

Katı atıkların geri dönüşümünü sağlamak

•

Atık tasarrufları

•

Emisyonların yerel hava kirliliğine etkilerini azaltmak

9.

Gıda
•

Çevresel düzenlemeler ile ilgili uyumsuz koşulları
azaltmak

•

Gıda tedarik zincirinin çevresel etkilerinin azaltılması

•

Adil ticari gıda kaynakları sağlanması

10.

Arazi Kullanımı ve Biyoçeşitlilik:

Kullanıcılar
•

Engelli erişiminin arttırılması

•

İç hava kalitesini arttırmak

•

Planlamaya paydaşların katılımını sağlamak

11.

Ulaşım

•

Arazi ve yapıların yeniden kullanımını sağlamak

•

Peyzajı ve biyoçeşitliliği korumak

•

Trafik analizi yapmak

Master Planlama:

•

Bisiklet/e-bisiklet ve yaya ulaşımını iyileştirmek

Kampüs alanını kapsayan bütüncül bir mastır planı
hazırlamak

•

Ortalama gidiş-geliş mesafesi veya her kullanıcının
kullandığı enerjiyi azaltmak

Yapı Tasarımı:

•

Planlamaya entegre kentsel hareketlilik sağlamak

2.
•
3.

•
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12.

Yerel Entegrasyon
•

Hizmetler, araştırma ve eğitimle bağlantılı programlar
ve projeler gerçekleştirmek

•

Disiplinler arası dersler ve/veya araştırma konularını
arttırmak

13.

Sosyal Entegrasyon
•

Kampüsü kullananlar ile sanayi, hükümet ve/veya
sivil toplum örgütlerinin işbirliğine dayalı programlar
ve projeler üretmek

•

Kampüsteki öğrenci etkileşimi ve sosyal birliktelik
için programlar geliştirmek

•

Katılımcı ve proje tabanlı programlar geliştirmek

14.

Sosyal Kapsam ve Koruma
•

Kampüste çeşitliliği sağlamak

•

Ayrımcılığı engellemek

•

Eğitime erişimin arttırılması

•

Etkileşim için açık erişim alanları tasarlamak

•

Hizmetlere ve ticarete erişimi arttırmak

•

Katılımcı kampüs planlama süreci

•

Yapı tasarımında peyzajın bütünlüğünü sağlamak

•

Minimum ücretler, kolektif sözleşmeler ve sağlık ile
güvenliği içeren çalışma şartları

AHP sonuçları, kampüste çevresel hedeflere yüksek öncelik
verildiğini göstermektedir. Arazi kullanımı ve Biyoçeşitlilik
%34 ile en yüksek orana sahiptir. Bu başlığı %17 ile mastır
planlaması ve %11 ile yapı tasarımı ve kaynakların kullanımı
izlemektedir. Araştırma ve Bilgi teknolojileri ise %8 ile 5. Sırada
yer almaktadır. Sürdürülebilir gelişmeye yönelik sorumluluklar
ve karbon hedefleri %4 öneme sahipken, gıda, kullanıcılar ve
ulaşıma yönelik hedefler %3 ile yakın değerler almıştır. Böylece,
ekonomik hedefler ikinci sırada yer alırken, sosyal hedefler en
az önceliğe sahiptir. Yerel ve sosyal entegrasyon %2 alırken,
sosyal kapsam % 1 ile en düşük öneme sahiptir. Bu sonuçlar,
kampüsün baskın sorunları ile de örtüşmektedir.
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Gebze Teknik Üniversitesi, Çayırova Kampüsü’nün sürdürülebilir
gelişme kapsamında değerlendirilmesi ve geçiş sürecine
yönelik bir rehber oluşturması amaçlanan pilot çalışmanın
ilk aşamasını oluşturan literatür incelemesi sürdürülebilir
üniversite kampüslerinin yalnızca yerelde değil küresel
ölçekte de sürdürülebilir gelişmeye büyük katkı sağladığını
göstermiştir. Ancak, üniversitelerin sürdürülebilir gelişmeye
yöneldiği bu uzun vadeli süreçte başarıya ulaşmak, tasarım
sürecinin etkin yönetimi ile mümkündür. Bu nedenle, küresel
ölçekte üniversiteler arası devamlı iletişimi sağlamak, değişim
sürecinde üniversitelere rehberlik etmek ve hedeflere yönelik
ilerlemeyi ölçebilmek amacı ile yerel ve uluslararası düzeyde
birçok rehber ve standart geliştirilmiştir. UNEP ve ISCN-GULF
rehberleri, uluslararası, kapsamlı, yol gösterici ve tamamlayıcı
rehberler olmaları ile ön plana çıkmaktadır.
GTÜ, Çayırova kampüsü için değerlendirilen hedefler geleceğe
yönelik tasarım çalışmaları bakımından önem taşımaktadır.
Geliştirilmesi planlanan bu pilot çalışma, sürdürülebilir kampüs
tasarım sürecinde önceliklerin belirlenmesi için bir çerçeve

oluşturmuştur. Ortaya konulan öncelikler doğrultusunda
belirlenen vizyon ve misyon, kapsamlı ve sürdürülebilir bir
mastır planın temelini oluşturacaktır.
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