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Üniversiteler, temel görevleri olan eğitim ve araştırma
faaliyetlerinin yanı sıra, yürüttükleri çalışmalar ve programlar
aracılığıyla aynı zamanda toplumları geliştiren ve dönüştüren
kurumlar olmalıdırlar. Sözü edilen toplumsal görevin, 1990’lı
yılların başından itibaren “sürdürülebilirlik” üst başlığını
da içerecek şekilde genişlediği izlenmektedir. Global çevre
sorunlarının hayatın her alanında hissedildiği ve bilinçlenmenin
giderek arttığı bir dünyada, önemli bir dönüştürücü potansiyele
sahip üniversitelerin bu güçlerini öğrencilerinin ve giderek
toplumun sürdürülebilirlik doğrultusunda bilinçlenmesi ve
farklı bir yaşam biçimine doğru ilerlemesi yolunda kullanmaları
gerekmektedir. Bu doğrultuda çevre sorunlarının farkında ve
önlem almaya çalışan bir üniversite yaşamı kurgulanmalıdır.
Sürdürülebilir bir yerleşke, doğal kaynakların sürekliliğine
saygı duyup çevreyi korurken, yüksek bir yaşam kalitesi
oluşturmayı destekleyen yönetim sistemlerini geliştiren ve
uygulayan alanlardır. Bireyler insanın ve ekosistemin sağlık
ve refahını koruma ve arttırma yolunda yerel ve küresel
sorumluluklar taşımalı, günümüzde ve gelecekte karşı karşıya
kalmak durumunda olduğumuz ekolojik ve sosyal mücadelelere
yönelik olarak üniversitenin sahip olduğu bilgiyi aktif olarak
kullanmalıdırlar.
Bu çalışmada üniversite yerleşkelerinde sürdürülebilirlik
hareketinin tanımladığı ana bileşenler irdelenmektedir.
Türkiye’de henüz yeşermekte olan uygulamalara bakıldığında
henüz bütüncül anlamda sürdürülebilirliğin tüm bileşenlerini
kapsayan bir yerleşke örneği mevcut değildir. Bu bağlamda
ülkemizdeki üniversitelerin sürdürülebilir bir yerleşke yaşamına

doğru dönüşümü için rehberlik edebilecek bir ölçütler dizisi
ortaya konmaya çalışılmaktadır.
Anahtar kelimeler: sürdürülebilir yerleşkeler, yerleşke
sürdürülebilirlik hareketi, yeşil yerleşke, yerleşke ekolojisi,
eko-yerleşke.
Abstract
Universities, besides the basic tasks of education and research
activities, must be institutions carrying out studies and programs
to develop and transform society. Social task mentioned above,
is observed to expand to include “sustainability” as the top
header since the beginning of the 1990s. Global environmental
problems are increasingly being felt in all aspects of life and in
a world where awareness is increased day by day the university
has a significant transformative potential of awareness
towards sustainability. This potential should be used to create
awareness on the students and the growing community to
change the progress towards a different way of life. In this
respect a university life should be constructed that takes in to
consideration environmental problems and takes measures in
this direction.
A sustainable campus, while maintaining respect and continuity
to the natural resources and the environment, are areas that
develop and implement management systems that support
the creation of a high quality of life. Individuals should carry
local and global responsibilities towards the protection and
enhancement, health and prosperity of human and ecosystem.
They should use knowledge of the university to address todays
and future ecological and social struggle we might encounter.
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In this study, which identifies the main components of the
sustainability movement on university campuses are discussed.
Looking at applications that are yet to flourish in Turkey one
can’t find an example of a campus covering all components
of sustainability in a holistic sense. In this context, a set of
criteria that can guide you to the correct transformation to a
sustainable campus life of our country is being put forward.
Keywords: sustainable campus, campus sustainability
movement, green campus, campus ecology, eco-campus.
1. Giriş
Kapsadığı alan ve kullanıcı sayısının yoğunluğu nedeniyle önemli
miktarda enerji ve malzeme tüketimi gerçekleştiren; yüksek
bir ekolojik ayak izine sahip olan üniversite yerleşkelerinin
sürdürülebilirlik kavramı bağlamındaki dönüşümü, başta
ABD olmak üzere çeşitli gelişmiş ülkelerde 1990’lı yılların
başlarından itibaren çalışmalara konu olmuş ve günümüzde
ise gitgide çeşitlenerek genişlemiştir. İlk yıllarda dar kapsamlı
küçük başarılar şeklinde ortaya çıkan çalışmaların gereken
başarıyı ortaya koyamadığının görülmesiyle birlikte, bu alandaki
çalışmalar daha bütüncül ve kapsayıcı reformların gerekliliği
konusu üzerine yönelmiştir. Üniversitelerin sürdürülebilir
gelişme doğrultusunda gerçekleştirdikleri dönüşüm ve bu
dönüşüme rehberlik eden araçlar olarak çok sayıda sözleşme,
politika ve kılavuzların hazırlandığı görülmektedir. Bu
çalışmaların bir kısmı ulusal ve uluslar arası çalışmalar iken,
bir kısmının belirli bir üniversitenin bağımsız olarak hazırladığı,
kendi spesifik beyannamesi olduğu gözlenmektedir.
ABD başta olmak üzere dünya üzerindeki çok sayıda üniversite
ulaşım, planlama, gıda, enerji ve kaynak kullanımı gibi
temel konulara dair sürdürülebilir altyapılar oluşturulması
yolunda önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Bu durumu
destekleyen yüzlerce iklim eylem planı, etkin enerji girişimleri,
yenilenebilir enerji kurulumları, sürdürülebilir tarım girişimleri
ve eğitim programları mevcuttur. Üniversite yerleşkeleri
sürdürülebilirlikle ilgili kavramların uygulanabilmesi için ideal
ölçekte bir mecra teşkil etmektedir. Neredeyse her yerleşke
ister kırsal ister kentsel olsun, bölgede önemli bir ekonomik ve
çevresel etkiye sahiptir.
2005 yılında iklim değişikliği konusundaki kanıtlar iyice
belirgin hale gelip, uluslararası protokollerin son derece
yavaş kaldığı fark edilince yeni bir sürdürülebilirlik dalgası
kabul görmüştür. Bu bağlamda oluşturulan Amerikan Kolej ve
Üniversite Başkanları İklim Sözleşmesi (ACUPCC) nin temel
felsefesi, kolej ve üniversiteleri iklim enerji planlamasına
yönlendirerek yerleşkelerin karbon emisyonunu azaltmak
ve altyapı çalışmalarına başvurmak, üniversite bünyesinde
sürdürülebilirlik müfredatları oluşturmak, sürdürülebilirliği
desteklemek için daha fazla yankı uyandıracak faaliyetler
gerçekleştirmek, tüm yerleşke oluşumlarını etkileyecek, iklim
eylem planlaması, yönetimi ve ekonomik öncelikleri birleştiren

kapsamlı bir şablon oluşturmayı amaçlamıştır. Programa dahil
olan 700 okulun her biri bağlılığını çok iyi yerine getiremese de,
elde edilen başarı onları da etkilemiştir [1].
Harvard Üniversitesi’nin 1990 yılında uygulamaya başladığı
sürdürülebilirlik planı, sürdürülebilir bir yerleşkenin
üniversitenin ana araştırma ve eğitim misyonunu
güçlendireceğini savunmakta, daha önce yaşanan sorunların
karmaşık ve birbiriyle ilintili olduğunu ve sürekli gelişmekte
olan bir yaklaşımı gerektirdiği kabul edilmektedir [2].
Alshuwaikhat ve Abubakar’ın çalışmasında yerleşke
sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik önerilen ve mevcut
çevresel yönetim uygulamalarının sınırlamalarına çözüm
getirmeyi hedefleyen sistematik yaklaşım şu üç stratejiye
dayandırılmıştır;
•

Üniversite çevresel yönetim sistemi

•

Kamusal katılım ve sosyal sorumluluk

•

Eğitim ve araştırma alanlarında sürdürülebilirlik [3.]

Lozano, Lukman ve diğerlerine göre üniversitelerin
sürdürülebilirlik alanında lider ve dönüştürücü güç olabilmeleri
ve şimdiki/gelecek nesillerin ihtiyaçlarını isabetli bir şekilde
tespit edip anlayabilmeleri için profesyonellerin sürdürülebilir
gelişim alanında tüm öğrenci gruplarını ve toplum üyelerini
eğitebilecek yetkinlikte olmaları gerekmektedir. Bu
hedefe ulaşılabilmesi için üniversite liderleri ve personel
yeni paradigmalara geçişi kolaylaştırıp uygulamak üzere
güçlendirilmelidir. Sürdürülebilir gelişme tüm üniversite
müfredatına, derslere, yerleşkedeki tüm faaliyetlere dahil
edilmelidir [4].
Literatürdeki
yerleşke
sürdürülebilirliğine
yönelik
sistematik çalışmalar incelendiğinde, -konuların birbiriyle
ilişkili olmasından dolayı- benzer konu başlıklarının farklı
kombinasyonlar halinde organize edildiği görülmektedir. Bu
bağlamda çalışmada aşağıda yer alan ana başlıklara yer
verilerek konunun irdelenmesi uygun görülmüştür. Bu ve bu
konuda gerçekleştirilecek diğer çalışmaların ülkemizde yeni
yeni yeşermekte olan sürdürülebilir yerleşke çalışmalarına
rehberlik etmesi umulmaktadır.
2. Sürdürülebilir Yerleşke Kavramının Bileşenleri
Genel anlamda sürdürülebilirliğin bilinen üç ana bileşeni
(ekonomik,
ekolojik
ve
toplumsal)
üniversitelerde
sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda da eşit biçimde
ele alınmalı; üniversiteler ekonomik olarak sürdürülebilir
olmalarının yanı sıra, ekolojik ve sosyal olarak ta duyarlı bir
anlayış ile işletilmelidirler. Bunun başarılabilmesi için tüm
planlama ve işletim kararlarında bu üç bileşenin eşdeğer şekilde
göz önünde bulundurulduğu bir yaklaşım ile hareket edilmesi
gerekmektedir. Söz konusu amaca yönelik olarak ele alınması
ve bütüncül bir biçimde planlanması gereken temel konular;
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planlama ve yerleşim kararları, arazi kullanımı, ulaşım, binalar,
enerji, su, katı atık ve geri dönüşüm, malzeme, gıda, eğitim ve
araştırma, satın alma yönetimi şeklinde belirlenmiştir.

ekolojik hasar seviyesini belirlemek için çeşitli simülasyon
araçlarından ve mevcut sürdürülebilir tasarım araçlarından
(LEED, CHPS, ENERGY STAR, vb.) yararlanılabilir.

2.1. Planlama ve Yerleşim Kararları

Binaların, yolların, otoparkların ve diğer altyapıların potansiyel
etkilerini dengelemek için çözüm yolları aranmalıdır. Örneğin,
otoparklar zeminleri, zemin suyunu yeraltına iletmeden önce
filtrelemek amacıyla çakıl, kum, katran gibi çoklu katmanlardan
oluşacak şekilde tasarlanabilir. Eğer birtakım çevresel etkiler
kaçınılmazsa, bu tür durumlarda denge oluşturacak çözümler
devreye sokulabilir. Örneğin; yerleşkede elektrik tüketiminin
yarattığı sera gazlarına karşı karbonun ayrıştırılması ve
arazinin bazı kısımlarında yeşil alan formunda karbon lavaboları
düşünülebilir (Şekil 1).

Yerleşkenin ana felsefesi ve vizyonunun odağında
sürdürülebilirlik yer aldığında, ortaya konulacak bütün
projeler, işletim sistemleri ile eğitim ve araştırma faaliyetleri
sürdürülebilirlik
çerçevesiyle
bütünleşecek
şekilde
tasarlanmalıdır. Bu yolda izlenmesi gereken stratejiler şöyledir;
Master planlama: Yerleşkelerde sürdürülebilirliğin tüm
alanlarının bütünleşmesinin sağlanabilmesi için öncelikle
sürdürülebilirlik üst balığı doğrultusunda etkin bir master
planlama ve eylem planı hazırlanmalıdır. Hedeflere ulaşmayı
sağlayacak stratejiler içeren kısa vadeli (3-5 yıl) ve uzun
vadeli (10-50 yıllık) planlar oluşturulmalıdır. Kampüste
sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda seçilen bireylerin
veya bölümlerin sorumluluğunda bir sürdürülebilirlik bölümü
oluşturulmalıdır.
Yeşil alanların korunması: Üniversite yerleşkelerindeki yeşil
ve ormanlık alanlar eğlence alanları ve yaşam laboratuarları
olarak işlev görecek şekilde kullanıma açılmalıdır. Yeni yapı
inşası söz konusu olduğunda yeşil alanlardan önce kahverengi
alanlar düşünülmelidir.
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Özel araç kullanımının azaltılması: Kampüste özel araç
kullanımının caydırılmasının en iyi yolu, diğer ulaşım biçimlerinin
kullanımının teşvik edilmesidir. Birden fazla kampüsleri
olan üniversitelerde ring seferleri ya da toplu ulaşım teşvik
edilmelidir. Kampüsleri birbirine bağlayan, araç yollarından
izole edilmiş ve belirli sıklıkta kilitli bisiklet parkları içeren
yeşil akslar kullanılarak yürüyüş ve bisiklet kullanımı teşvik
edilmelidir.
Yerel bitki örtüsünün desteklenmesi: Yerel bitkiler, mevcut
koşullara adapte olmuş olduklarından aşırı bakım ve sulama
gerektirmezler. Yayılmacı bitki türleri yerel ekosistem
çeşitliliğini azaltabildiğinden, yeşil alanlara bu tür yabancı
türler karıştırılmamalıdır. Yere yabancı bitki türlerinin geçmişte
kullanılmış olması durumunda yerel ekolojinin bu türlerden
ayıklanması önemli bir fırsat olmaktadır.
Yerleşke binalarında doğru yönlenme: Tüm yeni binalar
fotovoltaikler, pasif ve aktif termal sistemlerin avantajlarından
yararlanabilecek şekilde yönlendirilmelidir. Ayrıca, yeni bina
inşa edilirken ya da yeni ağaçlandırma çalışmaları yapılırken
de sözü edilen sistemlerin kullanımının optimize edilmesi için
gerekli güneş radyasyonu koridorları korunmalıdır. PV veya ısı
toplayıcıları gün boyunca mümkün olduğunca uzun süre güneşe
maruz bırakılmalıdır. Yatayda çok geniş binalar inşa edilerek bu
sistemler kesintiye uğratılmamalıdır.
Gelişim alanlarının çevresel etki analizi: Gelecek için ön
görülen tüm kampüs gelişim planlarında projelerin yaratacağı
çevresel etki değerlendirilmelidir. Bir projenin neden olabileceği

Şekil 1. Wyoming Üniversitesi’nde yer alan karbon
kuyusu ölü odun ve kömür kullanılarak tasarlanmış bir
heykeldir. Global ısınma ile bölgedeki ormanları tahrip
eden çam böceği istilası arasındaki ilişkiye dikkat çekmek amacıyla tasarlanmıştır [5].
2.2. Arazi ve toprak kullanımı
Yerleşkede uygun arazi yönetimi uygulamalarıyla sürdürülebilir
gelişme için bir fırsat oluşturularak yerel ekosistemlerin
sürdürülebilirliği desteklenmelidir.
“Güzel yerleşke” kavramının yeniden tanımlanması: Daha
sürdürülebilir bir yaşam stili için güzel yerleşkenin geleneksel
tanımları yeniden gözden geçirilmelidir. Yepyeni yapay bir
yeşil doku oluşturularak değil de, mümkün olduğunca yerel
türler ve mevcut bitki örtüsü korunarak yerleşke estetiği
oluşturulmalıdır.
Sulak alanların, yaban hayatının ve su havzalarının
korunması: Yerleşkede mevcut su kaynaklarının, yeşil
alanların ve yaban hayatının korunması için sentetik gübre,
böcek ilacı vb. zirai kimyasal kullanımından kaçınılmalı, bina ve
yaya yolları da su kaynakları korunarak planlanmalıdır.
Ağaç dokusunun korunması: Yerleşkede karbon emilimi ve
yaz aylarında güneşten korunma doğrultusunda yeterli sayıda
ağaç olduğundan emin olunmalı, yerel faunanın yaşam alanı
olan mevcut ağaç stoğu korunmalıdır.
Doğal yürüyüş yollarının oluşturulması: Kullanıcılar iki nokta
arasında tanımlanmış yollar yerine kendileri için en kısa yolu
oluşturduklarından, insan izlerinin oluşturduğu akslar yaya
yolu olarak düzenlenmelidir.
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2.3. Ulaşım
Yerleşke master planı doğrultusunda ulaşımda kirliliği ve enerji
tüketimini azaltan strateji ve teknolojiler benimsenmelidir.
Araç paylaşımının teşvik edilmesi: Yerleşkede araç paylaşımı
için insanlar arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırmak adına
internet üzerinden çevrimiçi bir platform oluşturulmalıdır.
Ayrıca yerleşke otoparklarında tek kullanıcılı özel araçlara yer
verilmemesi caydırıcı bir yöntem oluşturmaktadır.
Kamusal ulaşımın, bisiklet ve yürüyüşün desteklenmesi:
Otobüs gibi kamusal araçlar küçük bir aracın en az beş
katı yakıt tüketmesine rağmen, bir seferde altmış kişiye
kadar yolcu taşıyabildiğinden çevreci kabul edilmektedir. Bu
nedenle kullanımlarının özendirilmesi gerekmektedir. Bisiklet
kullanımında en temel sorun hırsızlığın önüne geçilmesidir. Bu
nedenle küçük, kilitli bisiklet park alanları yerleşkede yeterli
sıklıkta konumlandırılmalıdır.
Alternatif yakıt kullanan, yüksek etkinlikte araçların satın
alınması: Etanol ve biyodizel gibi alternatif yakıt kullanan araçlar
özellikle büyük şehirlerde gitgide yaygınlaşmaktadır. Özellikle
biyodizel yerleşkedeki yemek birimlerinde ve yemekhanelerde
ortaya çıkan atık yağlar toplanarak elde edilebilmektedir.
2.4. Binalar
Kampusta bina tasarımına sürdürülebilir yaklaşım,
interdisipliner ve kolektif bir yapıyı ön görür. Toplum
temsilcileri ve bina komitesi vizyonlarını tasarım ve yapım ekibi
ile paylaşabilmelidir. Tasarım takımının üyeleri olan peyzaj
mimarı, müteahhitler, inşaat-elektrik-mekanik mühendisleri,
mimarlar ve iç mekan tasarımcıları ortak bir vizyon ve bütüncül
bir anlayış temelinde kararları birlikte almalıdır. Bu yaklaşım
projenin tüm yaşam döngüsü evrelerinde devam etmelidir.
Entegre tasarım süreci: yüksek performanslı bina elde etmek
için en ekonomik yoldur. Erken aşamalarda performans ve
ekonomiklik konularında gözden kaçabilecek fırsatların önüne
geçmeyi sağlar. Entegre tasarım sürecinin bir diğer artısı da
karar verici pozisyonundaki kimselerin birlikte çalışarak proje
amaçlarını tartışabilmeleri için formel bir ortam sağlamaktır.
Takım olarak çalışıldığında inşaat aşamasında fark edilebilecek
aksaklıklar ön tasarım aşamalarında fark edilip tartışılabilir.
Problem noktalarında yeniden tasarım ihtiyacını ortadan
kaldırarak ekonomiklik sağlar, daha yaratıcı tasarım çözümleri
ortaya konabilir.

Şekil 2-3. Entegre tasarım süreci, projenin başından
itibaren takım olarak birlikte çalışılarak çoklu getiriler
sağlayacak çözümler üretilmesini sağlar [6].

Optimal büyüklükte mekân ve teknik donanım içeren bina inşa
edilmesi: Uygun boyutlandırma ana tasarım kriteri olmalıdır.
Gereksiz büyük mekân ve teknik donanımlar, gereğinden fazla
aydınlatma elemanları, kullanılmayan hacimlerin gereksiz
olarak ısıtılması, soğutulması ve havalandırılması binada enerji
israflarına yol açmaktadır.
Yüksek performanslı bina standartlarının benimsenmesi:
LEED, CHPS, EPA Energy Star vb. pek çok kılavuz
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma amacına rehberlik
edebilmektedir. Tüm bu kılavuzlardan yerleşkelerde yüksek
performanslı bina tasarımında yararlanılabilir.
Pasif sistemlerin kullanılması: yeni bina inşa edilirken
mümkün olduğunca yapay sistemlerden kaçınılması, yeşil
çatı, güneş korunumu ve yararlanma için uygun ağaç
türlerinden yararlanılması, doğal aydınlatmadan en yüksek
ölçüde yararlanabilmek adına tepe ışıklıkları kullanımı, uygun
işlevlerde kullanılmak üzere yağmur suyunun toplanması,
rüzgarlı bölgelerde rüzgarın ana havalandırma kaynağı olarak
binaya dahil edilmesi gibi ilkeler binalara daha sürdürülebilir bir
yapı kazandırmaktadır.
Yerleşkede yenilenebilir enerji kullanımı: yenilenebilir enerji
kurulumları yerleşkelerin fiziki planlamasını büyük oranda
değiştirmektedir. Bu tür peyzaj değişiklikleri sürdürülebilirlik
açısından derin anlamlar taşır. Kampusa geleceğe odaklı,
araştırma temelli bir imaj verir. Bu durum iklim eylem planlaması
ve sürdürülebilirlik odaklı okulların tanıtıcı araçlarından
kolaylıkla izlenebilmektedir.
Yaşam döngüsü maliyet analizi: bir strüktürün yaşamı
boyunca getireceği çevresel etkilerin tahmin edilerek bina
tasarımının değerlendirilmesidir. Kapsamı değişken olabilir;
elektrik, bakım, yenilenebilir enerji bedelleri, toplam sera gazı
emisyonları gibi maliyet ve çevresel etki yaratan tüm diğer
alanları kapsayabilir. Yaşam döngüsü modelleri mimarlara
projelerinin uzun vadedeki etkinliğini tanımlama olanağı
vermektedir. Yüksek inşa maliyetleri, getireceği düşük
çevresel etki, enerji tasarrufu, düşük bakım masrafları, ek
prestij unsurları gibi getirileri nedeniyle zaman zaman haklı
görülebilmektedir. Ayrıca çoğu zaman yaşam döngüsü maliyet
analizi sayesinde tasarım öğesinin istenen sonuçları sağlamada
etkin olup olmayacağı da tespit edilebilmektedir. Bu sayede
gelecek işletim maliyetleri de düşürülebilmektedir.
2.5. Enerji
Enerji tüketimi en etkin şekilde insan davranışı ölçeğine
indirgenebilir. Enerjinin nihai tüketicisi binalar ya da
arabalar değil, insanlardır. Asıl ölçü bireylerin tüketim
alışkanlıklarındadır. Bu alışkanlıklar da ancak uygun altyapılar
ve davranışlarla değiştirilebilmektedir.
Kampuslarda tüketilen enerjinin maliyeti, girdisi, çıktısı,
karbon emisyonu hesabı yapıldığında, elde edilen kar ve zarar

87

2nd International Sustainable Buildings Symposium
kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır. En eğitici tarafı yerleşkenin
enerji haritasının oluşturulması ve yerleşke enerji üretiminin
ölçülmesidir. İkinci adım ise daha kapsamlı bir enerji planlaması
için sera gazlarını azaltacak bir strateji oluşturulmasıdır.

tüketimini azaltmaya yönelik hedefler koydukları görülmektedir.
Örneğin; Harvard Üniversitesi 2020’de su tüketimini 2006’ya
göre % 30 azaltmayı hedeflemekte, bu yolda çeşitli su
korunumu stratejileri uygulamaktadır [2].
Kaçaklar ve sıhhi tesisat sorunları: Bu tür problemler
gereksiz su israfı yaratmaktadır. Bu tür kayıpları engellemek
için öğrenciler ve diğer kullanıcılar fark ettikleri problemleri
idarecilere bildirme konusunda teşvik edilmeli, sorunun
mümkün olduğunca hızlı çözüldüğünün takibi yapılmalıdır.

Şekil 4. New Jersey/ABD’ deki Rutgers Universitesi Livingston Kampusu 32 dönüm ve 3500 araçlık otoparkını
1000 konutun enerjisini karşılayabilecek ve 8 megavatlık
güce sahip, ülkenin en geniş güneş enerjisi kanopisine
dönüştürmüştür [7].
Kullanımın izlenmesi ve maliyet: Yöneticilerin aşırı tüketimleri
izleyebilmesi ve yönetebilmesi için enerji türlerine göre enerji
kullanımı veritabanları geliştirilmeli, her satın almadan sonra
bu sistem güncellenmelidir.
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Ana sayaç ve alt sayaçlar: Her binaya elektrik tüketimini
izleyecek sayaçlar eklenmeli, öğrenciler, akademisyen ve
idareciler yaptıkları tüketimlerin sonuçlarını gösteren bu
ölçümleri izleyebilmelidir. Ölçülmeyen bir şeyi yönetmek
mümkün değildir.
Kıyaslama: Bir binanın enerji kullanımı, bina boyutu, içerdiği
hizmetler, kullanıcı sayısı ve alan gibi değişkenlere göre diğer
binalarla karşılaştırılarak ölçülmelidir.
Güçlendirme ve yenileme: Maliyet izin verdiği ölçüde mevcut
binalarda aydınlatma, iklimlendirme ve diğer alanlarda
iyileştirmeler yapılmalıdır. Enerji korunumu uygulamaları
bazen akkor bir ampulu kompakt bir floresanla değiştirmek
kadar basit olabilir.
Destek programlar: Pek çok ulusal ve yerel kamu kuruluşları
enerji korunumu programlarına sponsor olabilir. Kampusun
enerji tüketimlerinin düşürülmesi konusunda hibe ve fon
fırsatları değerlendirilmelidir.
Öğrenci katılımı: Pek çok enerji tasarrufu programı öğrenci
katılımı olmaksızın gerçekleştirilemez. Tüketici olarak
harcamalarının yanı sıra, enerji tüketimi ve bunun çevre
üzerindeki etkisi konusunda öğrenciler eğitilmelidir. Yurtlar
arası enerji korunumu yarışmaları düzenlenip ödüller verilebilir.
Ayrıca özel odalarına enerji korunumlu ürünler satın almaları
konusunda teşvik edilebilirler.
2.6. Su ve atık su
Sürdürülebilir yerleşke planlaması konusunda ilerlemeler
kaydeden üniversitelerin çalışmaları incelendiğinde su

Musluklar ve duşlar için su korunumlu donanım: Yeni binalar
için su korunumlu ürünler tercih edilmeli, mevcut binalar bu tür
ürünlerle yenilenmelidir. Susuz tuvaletler kompost sistemle
bütünleşmiş biçimde tasarlanmalıdır. Sulama büyük bir
harcama kalemi oluşturduğundan yeşil alan sulaması mümkün
olduğunca azaltılmalıdır. Yağmur suyu toplama teknolojileri ile
bu suyun sulama ve rezervuarlarda ve hatta içme suyu olarak
kullanılması mümkün olmaktadır. Bu teknolojinin entegre
edilebilmesi için mevcut binaların tesisatları yenilenmelidir.
Zararlı maddelerin uygun şekilde bertaraf edilmesi: Bu
sayede toksik madde akışının azaltılarak yer altı suyu
korunabilmektedir. Otopark gibi alanlarda geçirgen malzeme
kullanımı da yer altı suyunu beslemektedir. Kimyasal gübre ve
böcek ilaçları kullanılmamalıdır. Binalara su tüketimi ölçümleri
yapan sayaçlar dahil edilmelidir. Tüketimin izlenmesi problemi
tanımlamayı ve tüketimi azaltmayı sağlar.
2.7. Katı atık ve geri dönüşüm
Öğrenci ve personelin, kendi atık akışlarını yönetmeleri
konusunda desteklerinin sağlanabilmesi için bir atık azaltma/
dönüşüm etiği hayata geçirilmelidir. Bunun için bir yöntem
olarak, atık toplanması ve dönüşümü ile elde edilen kazancın
öğrenciler ve çalışanlarla paylaşılmasıdır. Tüm eğitim
mekanlarında, kafeteryalarda ve toplanma alanlarında atık
toplama merkezi oluşturulmalı, toplama ve atığı izleme
süreçlerinde öğrenci dahil edilmelidir. Dönüşümün teşvik
edilmesinde eğitim birincil faktördür. Erken yaşlarda edinilen
alışkanlıklar yaşam boyu devam eder. Atık yönetimi için
yerleşke içerisinde nerede hangi tür atığın ne miktarda
üretildiği analiz edilmelidir. Eğer belirli bölümlerin ürettiği atık
daha fazlaysa bu durumda kıyaslamalar yapılarak uygun atık
azaltım programları organize edilmelidir.
Baskı ve fotokopi işlerinin minimal düzeye çekilmesi:
Dokümanlar mümkün olduğunca tarama yöntemiyle elektronik
olarak dağıtılmalıdır. Baskı ve fotokopide çift yön tercih
edilmelidir. Okulun basılı yayınları azaltılmalıdır.
Tek tip atık toplama kutuları: Atık kutularının mümkün
olduğunca özelleşmesi ve toplama araçlarının da buna
göre düzenlenmesi daha etkin bir yöntem oluşturmaktadır.
Kullanıcının en az çabayla dönüşüme katılabilmesi için
akademik binalarda ve yurtlarda kullanıcıya en yakın noktada,

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE
her katta atık toplama merkezlerinin yer alması gerekmektedir.
Atık kutuları üzerindeki etiketleme dikkat çekici ve uygun
olmalıdır.
Atık toplama günleri: Kampusta öğrenciler ve personel için
atık toplama günleri organize edilmelidir. Kişilerin getirdikleri
atık miktarına göre puan alarak ödüllendirilmeleri sağlanabilir.
Atık toplama günleri yerleşkede sürdürülebilirlik kültürünü
güçlendirmektedir (Şekil 2).
İhtiyaç noktasına transfer: Bilgisayar, çeşitli elektronik
donanımlar gibi zaman zaman değiştirilen ürünlerde, eski
olanın yerleşke içerisinde ya da dışarıda ihtiyaç duyulabilecek
noktaya nakli önemlidir.
Yerleşke içerisinde dönüşüme katılan birimler tanınmalı, deşifre
edilmeli ve ödüllendirilmelidir.

6R Kuralı: Aşırı tüketim on yıllardır sürdürülebilirlik
savunucuları tarafından eleştirilmektedir. Bu noktada
3R(reduce-reuse-recycle) kuralı ideal bir başlangıç noktası
oluşturmaktadır. Sentetik biyolojinin, endüstriyel ekolojinin
belki de nanoteknoloji mühendisliğinin malzemeye şekil verdiği
bir dünyada mevcut 3R kuralına ekoloji temelli olarak yenileri
eklenmiştir; onarma-tekrar tasarlama-canlandırma (restoreredesign-regenerate). Bu şekilde 6R ile daha kapsamlı, gelecek
odaklı, tasarım temelli bir yaklaşım oluşturabilecektir. Kolejler
ve üniversiteler bu konuda liderlik yapmalıdırlar. Geri dönüşüm,
kamu dikkatini çekmek için nispeten basit bir yöntemdir [1].
Farkındalık oluşturmak: Kampustaki kullanıcıların kullanılan
malzemelerin yarattığı tehlikelerin farkındalığı sağlanmalıdır.
Zararlı kimyasal maddeleri kullanması gereken personel
eğitimden geçirilmelidir.
Takas yöntemi: Toksik atık miktarını azaltmanın bir diğer yolu
da fakülteler/birimler arası takas yöntemidir. Farklı birimler
arasında kimyasal değiş-tokuşunu sağlayacak çevrimiçi bir
program sayesinde takas süreci yönetilebilmektedir.
Atığın izlenmesi: Tüm zararlı maddelerin yerleşke dahilinde
uygun şekilde bertaraf edilmesi ve kullanıcıların bu süreçleri
izleyebilmeleri sağlanmalıdır.

Şekil 5-6. Tufts Üniversitesi atığı azaltmak amacıyla
çeşitli programlar ve etkinlikler koordine etmektedir.
Bu bağlamda her sömestr sonunda “sömestr taşınma
günleri” adı verilen ve öğrencilerin kullanmadıkları
giysi, gıda, mobilya vb. malzemeleri belirlenen alana
bıraktıkları etkinlikler düzenlenmektedir [8].
2.8. Malzeme
Sürdürülebilirlik kavramı çevreye duyarlı ve yeşil malzemelerin
kullanımını ön görmektedir. Bu tür malzemeler sanayi,
tüketiciler ve de kampuslar tarafından benimsendiğinde
pazar dinamikleri bu ürünlerin fiyatlarının düşmesini, yerleşke
araştırma programları buluşu yapılan yeşil malzemelerin
tasarımını ve satışını sağlayacaktır.
Malzeme kullanımının izlenmesi: Malzeme konusunda en
zor olan yerleşkelerin karmaşık malzeme kullanım izlerinin
sürülmesidir. Birçok yerleşke ana atıklarını azaltırken,
kapsamlı geri dönüşüm protokollerini teşvik etmektedirler.
Eğer kampuslar bu alanda ulusal bir başarı elde ederlerse,
kolektif ekolojik izdüşümlerini azaltabileceklerdir.
Kampustaki zararlı madde kullanımı hesaplanmalı ve
kataloglanmalıdır. Bu maddelerin yerleşkenin hangi
kısımlarında konumlandıkları, hangi personelin erişebildiği,
ne amaçla kullanıldıkları ve uygun biçimde bertaraf edilip
edilmedikleri izlenmelidir. Bu süreç yerleşke kullanıcılarının
zararlı maddelerin etkilerinden korunması önem taşımaktadır.
Herhangi bir belirsizlik halinde bu kayıtlar sayesinde problem
tespit edilip çözülebilmektedir.

2.9. Gıda
Endüstri besin zincirini fosil yakıt çevresinde düzenlemektedir.
Endüstriyel besinin enerji bütçesi tamamen petrol tarafından
belirlenmektedir. Tüm bu konuların endüstri ile algılanması
son derece zordur. Sürdürülebilirlik girişimleri sıra dışı kaldığı
sürece endüstriyel tarım daha fazla tercih edilecektir.
Bitkisel kaynaklı beslenmenin teşvik edilmesi: Doğalarına
aykırı biçimde beslenen milyonlarca besi hayvanı hem insan
sağlığını ve hem de doğal dengeyi olumsuz olarak etkilemektedir.
Besi hayvanları ciddi miktarda besin ve su tüketmektedir.
Bu hayvanların beslenmesi için yetiştirilen bitkiler için
çeşitli gübre ve böcek ilaçları kullanılmaktadır. Ayrıca insan
vücudu, bitkisel proteinlerden hayvansal proteinlere nazaran
daha kolay yararlanabilmektedir. Hayvansal proteinlerin
sağlık açısından içerdiği sorunlar(kalp damar hastalıkları
gibi) bilinmektedir. Özetle hayvansal beslenme ciddi oranda
olumsuz etki içermektedir. Bu nedenle hayvansal beslenmenin
minimal düzeye çekildiği daha vejetaryen (tahıl, sebzemeyve, baklagillere dayalı beslenme) bir beslenme biçimi çok
daha sürdürülebilirdir ve yerleşke içerisinde öğrenciler bu tür
beslenmeye teşvik edilmelidir. Bunun için yerleşke içerisindeki
yeme-içme mekânlarında vegan yiyecekler daha fazla
çeşitlilikle yer almalıdır.
Yerleşke İçerisinde Besin Yetiştirme Alanları: Besin
yetiştirmek kampusun ekolojik ortamına katkılarda
bulunmaktadır. Bu çalışmalar sadece bağ-bahçe işleri ile
sınırlı kalmamakta, kullanıcıların ekolojik sisteme uyumunu da
sağlamaktadırlar. Böylelikle yerleşkeler sürdürülebilir tarım ve
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sürdürülebilir eylem ve uygulamaların uygulama alanı haline
gelebilmektedirler. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren gıda
sürdürülebilirliğini önemseyen pek çok üniversite aktif toplum
odaklı çiftlikler ve bahçeler oluşturmaktadır. Gıda yetiştiriciliği,
bir yerleşkeyi güzelleştirmek için nispeten ucuz bir yöntemdir.
Kafeteryaların yiyeceklerini sağlayan sebze bahçeleri, yerel
bitkilerin yaygınlaştırılması, yapay çim alanların minimal
düzeye çekilmesi yerleşkenin çehresini tamamen değiştirebilir.
Bu tür alanlar aidiyet duygusunu da arttırmaktadır.
Kuzey Amerika’daki yüzlerce üniversite sürdürülebilir gıda
konusunda uzun yıllardır çalışmakta, daha sağlıklı besin
sağlamak amacıyla yerleşke içerisinde gıda üretmektedirler.
Yerleşke ister kırsal ister kentsel olsun, ya da ne tür bir iklim
bölgesinde yer alıyor olursa olsun, kampuslarda gıda üretmek
için yüzlerce teşebbüs imkanı bulunmaktadır.
Yerleşke mekânlarında yerel gıda ve işçilik: Kampuslardaki
yeme-içme mekânlarında daha fazla yerel ve organik yiyecekler
servis edilerek yerel aşçılarla çalışılmalıdır. Ayrıca bu alanlarda
tabak, bardak vb. tek kullanımlık ürünlerin kullanımı da
azaltılmalı, yeniden kullanılabilir ürünler tercih edilmelidir.
Kafeteryalarda da tek kullanımlık bardaklar yerine bu alanlarda
satılacak kupalar ile bu bardaklarla satın alınacak içeceklerde
küçük indirimler yapılarak kullanımları teşvik edilmektedir.
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Gıda farkındalığı: Eğitim açısından gıda farkındalığı insan
sağlığının ekosistem ile buluştuğu noktayı oluşturmaktadır.
Eğer bir yerleşke içerisinde daha fazla gıda maddesi
yetiştirilirse, kafeteryalarında bu gıdalar servis edilirse,
daha kapsamlı besin bilgisi sunulursa ve enerji tüketimiyle
ilişkilendirilirse, insanların yaşam kalitelerine ciddi katkılar
sağlanmaktadır. Yanlış yemek tercihi endişe, yorgunluk,
dikkat eksikliği vb. rahatsızlıkların yanı sıra, diyabet, obezite
gibi kronik hastalıklara da yol açabilmektedir. Beslenme ile
psikoloji arasında ilişki olduğuna dair çalışmalar mevcuttur.
Durum akademik başarı açısından da aynıdır. Öğrenci açısından
en değerli hayat kazanımı, nasıl sağlıklı beslenmesi gerektiğini
öğrenmesidir. Böyle bir farkındalık öğrencilerin ve çalışanların
sağlığına ve performansına katkıda bulunacak, hatta sağlık
giderlerini azaltarak motivasyonlarını arttırabilecektir.
2.10. Eğitim ve araştırma
Sürdürülebilir yerleşkelerde eğitimin odağında her bireyin
ekoloji okur-yazarlığı kazanması ve araştırmalarda
sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi yer almaktadır.

için sıradan bir manzara haline getirildiğinde hem bu tür
sistemleri öğrencilerin görerek öğrenmesi sağlanır, hem de
etkin olmadıklarına dair mitler ortadan kaldırılabilir. Yerel
bitkilerden meydana gelen yeşil alanlar da yaşayan laboratuar
kavramının bir parçası haline gelerek ekoloji eğitimine örnek
alan teşkil eder. Kampusta her bölümün müfredat programında
ekoloji ve sürdürülebilirlik başlıklarını içeren dersler yer almalı,
böylece her öğrenci bu konularda genel bir anlayış ve vizyon
geliştirebilmelidir. Sürdürülebilirlik, üniversitelerin sadece
söyleminde kalmamalı, bu kavramı yaşama dahil edebilmelidir.
Yerleşkede sürdürülebilirlik adına atılan her adım öğrenciler
için olumlu eğitim araçları haline gelir.
Sürdürülebilirlik okuryazarlığı eğitimi: Çevre bilimi diğer
bilim dalları gibi kendi jargonuna sahiptir. Öğrencilerin bu
jargona hakim olmalarının sağlanması önemlidir. Öğrencilerin
konuya hakim olup kendi fikirlerini oluşturabilmeleri adına
bu elzemdir. Bu sayede hayatları boyunca çevre konularında
rasyonel ve bilinçli kararlar almalarını sağlar.
Toplumsal farkındalığa katkıda bulunmak: Üniversiteler yerel
ekonomi ve kültür üzerinde büyük bir etkiye sahiptirler. Yerel
toplumun temel bir üyesi olan üniversite özellikle öğrencilerinin
hazırladığı sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projelerine
katılmalı, yerleşke kullanıcıları yerel, bölgesel ve ulusal seviyede
kamu politikası diyaloglarına katılabilmelidir.
Disiplinler arası yaklaşım benimsemek: Sürdürülebilir
gelişim için disiplinler arası bir yaklaşım benimsemek sadece
bilimsel değil, aynı zamanda felsefi, sosyolojik, politik ve
ekonomik bir kavramdır. Kampusta sürdürülebilirlik eğitimi
için tüm bu disiplinler arasında etkileşimin nasıl kurulup
güçlendirilebileceği tartışılmalıdır. Disiplinleri özerk olarak
görmek sürdürülebilirliğin hayata geçirilmesini imkânsızlaştırır.
Sürdürülebilirlik programlarını güçlendirmek: Çevre ve
doğa bilimleri bölümlerinde çevre ve sürdürülebilirlik üzerine
dersler olması doğaldır. Ancak ekonomi bölümlerinde çevresel
politikaların ekonomik etkileri konularında, siyaset bilimleri
bölümlerinde çevresel konuların nasıl politize edileceği
üzerinde dersler yer almalıdır. Antropoloji ve sosyoloji çevresel
problemlerin nüfus üzerindeki etkileri, çevresel aktivizm ve
düzenlemelere kültürel ve sosyal reaksiyonlar konularını
gündemine taşıyabilir.

Kampusu açık hava laboratuvarı haline getirmek: Öğrencilere
çevresel etki bilinci aşılamak amacıyla ekoloji ve sürdürülebilir
enerji dersleri vermek bir zorunluluktur. Ancak daha da
önemlisi yerleşkenin bu konuda bir “yaşayan laboratuar” haline
getirilmesidir.
Sürdürülebilirliği görülebilir kılmak: Kampusta yenilenebilir
enerji teknolojileri uygulanarak ve bu teknolojiler öğrenciler

Şekil 7. Yüzlerce toplum üyesinin Buffalo Üniversitesi
PV Alanının Nisan/ 2013’ teki açılışını kutlamak üzere
toplandığı günden bir resim [9]
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2.11. Satın Alma Yönetimi
Toptan satın alım büyük kurumlarda ekonomiklik sağlarken,
teknolojik gelişmelerin kısa süre içerisinde malzemelerin
eskimesine yol açtığından dolayı zaman zaman gereksiz atık
malzeme ve enerji üretimine yol açabilmektedir. Bu sebeple,
üniversitelerde öngörülebilir gelecekte ihtiyaç ne orandaysa
sadece o miktarda alım yapılması daha doğrudur.
Üniversitelerde gerçekleşen satın almalarda sentetik
yerine bitkisel mürekkep ve yapıştırıcılar, toksik maddelerle
ağartılmayan kâğıt, ahşap mobilyalar, VOC içermeyen halılar
gibi çevre dostu malzemeler tercih edilmelidir.
Enerji korunumlu ürünler enerji faturalarını düşürerek ve
çevresel kirliliği azaltarak yaşam döngüleri boyunca ilk yatırım
maliyet farkını defalarca geri ödeyebilmektedir. Bu nedenle
üniversitelerde enerji korunum sertifikalı ürünler tercih
edilmelidir.
Ofis malzemeleri olarak geri dönüştürülmüş kağıt, kartuş gibi
ürünlerden seçilmelidir. Geri dönüştürülmüş ofis malzemesi
pazarı her geçen gün büyümektedir.
Üniversite için herhangi bir hizmet alımı söz konusu olduğunda
tedarikçinin sürdürülebilir uygulamalar izlemesi ön şart
olarak yer almalıdır. Böylelikle üniversiteler sürdürülebilir
hizmet alanında rekabet yaratabilirler. Üniversiteler devasa
bütçeleriyle önemli ekonomik etkiye sahiptirler. Pazarda
çevresel olarak güvenli, yenilenebilir ve etkin tedarikçilerin
büyümesinin teşvik edilmesinde üniversiteler kurumlarının
satın alma gücünden yararlanabilirler. Böylelikle üniversite
pazarda “yeşil rekabet” yaratabilmektedir.
3. Sonuç
Gelişmiş ülkelerde 1990’lı yıllarda gündeme gelen ve
günümüze kadar üzerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilen
üniversitelerde sürdürülebilirlik olgusunun getirdiği yeni yaşam
ve düşünce biçiminin günümüzde tüm dünyadaki üniversitelerde
yaygınlaşarak benimsenmesi dünyanın ve çevrenin geleceği
açısından önem taşımaktadır. Üniversiteler sahip oldukları
güçlü etki alanı sayesinde, yerleşke yaşamının tüm alanlarında
sürdürülebilirliği sağlamayı hedefleyerek bir katalizör görevi
üstlenebilirler.
Literatürde yer alan, üniversitelerde sürdürülebilirliğe
yönelik bildirge, tüzük, ortaklık, standart ve kılavuzlar ile
konferans, seminer vb. girişimler, sürdürülebilirliğin üniversite
sisteminin içerisine nasıl yerleştirilebileceği konusunda bir
çerçeve sunmaktadır. Bu alanda ilerlemeler kaydetmiş olan
öncü üniversiteler deneyimlerini tüm dünya ile paylaşarak
diğer üniversitelere rehberlik etmektedirler. Ancak yere
ve kültüre göre değişkenlik gösteren koşullar nedeniyle,
bu konuda çalışmalara başlayacak olan üniversitelerce
öncü üniversitelerin çalışmaları bir çıkış noktası olarak
değerlendirilmeli, her kurum kendi özelleşmiş sürdürülebilirlik

programını oluşturmayı hedeflemelidir. Ayrıca tüm üniversiteler
yerel, ulusal ve global düzeylerde sürdürülebilir gelişmeye
katkı sağlamak adına kendi çevresel politika ve uygulamalarını
yeniden gözden geçirerek tekrar yapılandırmalı, üniversite
yönetimleri sürdürülebilirliği kampustaki tüm eğitim-öğretim,
araştırma ve işletim faaliyetlerinde temel kabul etmelidir.
Üniversitelerde sürdürülebilirliği hayata geçirmeye yönelik
olarak çalışmada irdelenen ana başlıklar birbirinden bağımsız
olmayıp, diğer konularla bütünleşebildiği oranda başarı
sağlayabilecek alanlardır. Sürdürülebilirliğin içerdiği ekonomik,
ekolojik ve toplumsal kriterlerin eşdeğer biçimde göz önünde
bulundurulmasını ön gören üç ayaklı sistem kampuslar söz
konusu olduğunda da gözden kaçırılmamalıdır.
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