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Bu çalışmada üniversite yerleşkeleri için kuruluş yeri seçimini ve bunu belirleyen
stratejileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Üniversite yerleşkeleri ile ilgili literatürde
sınırlı sayıda çalışmanın olduğu ve dar bir çerçevenin mevcut olduğu görülmektedir. Bu
çalışma kapsamında öncelikle üniversite kavramı ve işlevi, üniversite kurumunun tarihsel
olarak gelişimi, şehir-üniversite ilişkileri, yerleşke kavramı, üniversite yerleşkelerinde
alan kullanımı, yerleşkelerin seçim kriterleri, tasarım ilkeleri ve Türkiye’de üniversite
yerleşke örnekleri incelenmiştir. Üniversite yerleşke seçim stratejileri, ülke ve bölge
düzeyinde yer seçim kararı, şehir düzeyinde seçim kararı ve üniversite kampüsünün şehiryakın çevreyle olan ilişkileri, üniversite kampüsünün şehir ve bölgeye katkılarının olduğu
gözlenmektedir. Çalışmada örnek olarak seçilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Esenboğa Merkez Külliyesinin yer seçimleri ile ilgili olarak çeşitli kaynaklardan toplanan
veri ve bilgiler kullanılarak değerlendirme yapılmıştır. Çalışma kapsamında ilçe
sınırlarında yapılmış olan uygulama imar planları ile parselasyon planları Belediye İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilmiştir.
İnceleme sonuçlarına göre Üniversitelerin kuruluş yerleri; bireysel, toplumsal ve
ekonomik katkıları bakımından büyük önem taşıdığı ve üniversite öğrenimini sürdüren
öğrenciler, şehir esnafı için oldukça önemli bir gelir kaynağı olarak görüldüğü ortaya
konulmuştur. Bu bağlamda üniversite yerleşke alanı seçimi de şehir için oldukça önemli
bir etken olmaktadır. Üniversitesinin kuruluş yeri seçiminin yerel ekonomik kalkınmaya
olan etkisi ile yer seçim etkileri yönünden incelenen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
yerleşke seçiminin; olumlu ve/veya olumsuz yönlerinin olduğu, ancak şehir düzeyinde
şehir ve yakın çevresi ile olan ilişkiler, şehre ve bölgeye katkılarının olduğu gözlenmiştir.
Üniversitelerde yer seçimi işlemleri ve özellikle yer seçiminin; mevzuatta açıkça
belirlenmiş olması ve bu amaçla içinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının
yer alacağı komisyonların kurulması ve komisyon çalışmalarının sonuçlarına göre karar
verilmesinin daha isabetli olacağı vurgulanmalıdır.
Temmuz 2018, 77 Sayfa
Anahtar kelimeler: Üniversite yerleşkeleri, üniversite yerleşke seçim kriterleri ve
stratejileri, yerel ekonomi, öğrenci ve personel memnuniyetinin yer seçimi ile ilişkisi.
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ABSTRACT
Term Project
UNIVERSITY CAMPUSES LOCATION SELECTION CRITERIERS: THE CASE OF
YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
Ali NOKTA
Ankara University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Real Estate Development and Management
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU
In this study, it is aimed at presenting the strategic selection of location and the establishment
of university campuses and the factors that determine its locality. It is observed that there are
a limited number of conducted studies in the literature on the strategic location of university
campuses and there is a narrow framework on it. Within the scope of this study, at first the
concept of university and its function(s), the historical development of university(ies) and its
institutions, city-university relationships, the campus concept, areas on university campuses,
the selection criteria of the campus and design principles of university campus(es) in Turkey
were taken as examples in the cause of examination of this study. It is observed that university
campus selection and location strategies; country and region level selection decision, city
level election decision and the relations of the university campus with the surrounding
environment, the university campus contribution to the city and region are among of the
considered factors. In this study, the evaluation of the site selection of Esenboğa central
complex of Ankara Yildirim Beyazit University, which was selected as an example, was
made by using data and information collected from various sources. Within the scope of the
study, the implementation of zoning plans and parcel plans made in the district were obtained
from the municipal zoning and urban planning directorate.
According to the results of the study, the places of establishment of universities; It has been
shown that it is of great importance in terms of individual, social and economic contributions
and it is observed as a very important source of income for the students who continue their
university education. In this context, the choice of university campus area is an important
factor for the city. Yildirim Beyazit University, which was examined in terms of the impact
of the location of the University on the location of local economic development and the
location of the site; it has positive and / or negative aspects, but it has been observed that the
relationship with the city and its close environment at the city level and its contribution to the
city and the region. Location selection procedures of universities and especially the location
selection; it should be clearly defined in the legislation and for this purpose it would be more
appropriate to establish commissions including real estate development and management
experts and to make selection decisions according to the results of the commission’s works.

July 2018, 77 Pages
Keywords: University campuses, university campus selection criteria and strategies,
local economy, student and staff satisfaction with location selection.
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TEŞEKKÜR

Hemen hemen bütün kamu ve özel kurumlarda gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul
yönetimi uzmanlarına gereksinim olmaktadır. Hızla gelişen ve kurumsallaşan bu alanda
lisans ve lisansüstü eğitim olanağının elde edilmesi, kariyer geliştirme açısından ciddi
avantaj sağlamaktadır. Bu çerçevede Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programlarına
öğrenci olarak beni kabul eden, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı
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Kraliyet Kurumu (RICS) tarafından akredite edilmesini sağlayan, zaman gözetmeksizin
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Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
sayın Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim
Dalı öğretim elemanlarına, lisansüstü eğitim programı ve dönem projesi çalışmalarım
sırasında kıymetli bilgi, birikim, tecrübeleri ile bana yol gösterici ve destek olan değerli
danışman hocam Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı sayın Doç. Dr. Yeşim
ALİEFENDİOĞLU’na, yüksek lisans eğitimi boyunca derslere katılma fırsatı tanıyan
Zabıta Müdürü ve çalışma arkadaşlarıma, proje kapsamında yardımlarını ve fikirlerini
esirgemeyen tüm arkadaşlarıma, çalışmalarım boyunca maddi ve manevi destekleri ile
beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan eşim Hatice Tecimer NOKTA ve çocuklarıma en
kalbi duygularımla teşekkürü bir borç bilirim.

Ali NOKTA
Ankara, Temmuz 2018
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1. GİRİŞ

1.1 Çalışmanın Önemi ve Amaçları

Bir toplumun geleceğini şekillendirecek nitelikli insan gücünün yetiştirildiği eğitim
kurumları arasında üniversiteler, fiziksel olarak içinde eğitim ve araştırma eylemlerinin
yer aldığı binalar topluluğu anlamına gelmektedir. Üniversitelerin, temel işlevleri olan
eğitim-öğretim, araştırma-uygulama ve danışmanlık faaliyetleri, günümüz eğitim
sisteminin gerektirdiği; çalışma, beslenme, alışveriş, eğlence, spor, rekreasyon, sağlık,
gibi işlevlere cevap verecek fiziki oluşumları da bünyesinde bulundurması gerekmektedir
(Aydın 2003). Belirtilen değişik işlevleri barındıran yerleşkelerin farklı birimlerden
oluşması, bu işlev ve birimlerin ilişkilendirilme gereksinimi ve bir bütün olarak
çalışabilmesinin sağlanması, planlamayı ve bu planlamanın belirli ilkeler doğrultusunda
yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu gereklilik sonucunda farklı tasarım ilkelerinin
oluşturduğu üniversite yerleşim sistemleri doğmuş ve kampüs yerleşimleri için sistematik
bir düzen yaratılmıştır (Büyükşahin Sıramkaya ve Çınar 2012).

Üniversite yerleşkeleri tasarım süreçleri; yer seçimine karar verilmesi, üniversitenin
karakter ve büyüklüğünün belirlenmesi, üniversite organizasyonlarının düzenlenmesi ve
bütün bunların ışığında fiziki kararın alınması gibi birçok aşamadan geçmektedir. Son
zamanlarda yaşanan gelişmeler, üniversitelerde büyümelere ve bu bağlamda yeni
üniversitelerin kurulmasına sebep olmuştur. Üniversitelerin sürekli olarak gelişmesi
değişim ve gelişimi bir mecburiyet haline getirmiştir. Üniversitelerin zamanla akademik
ve uygulama birimlerine yapılan eklemeler ve öğrenci sayılarındaki artış, hem eğitimöğretim faaliyetleri, hem de araştırma ve uygulama çalışmaları için gerekli olan mekan
talebini artırmakta ve buna sosyal ve kültürel alan ihtiyacı da eklendiği zaman, üniversite
yerleşke alanlarının büyüklüğü zaman içinde artma eğilimine girmekte ve yeni yerleşke
alanlarına olan talep artmaktadır. Özellikle büyük kentler ve kıyı şehirlerinde imarlı ve
altyapı arsa arzının kısıtlılığı sebebiyle şehir dışında üniversite kentleri kurulmaya
başlanmış olup, bu bağlamda üniversite yerleşkelerinin edinimi, imar ve inşaat işlerinin
maliyetinin yükseldiği ve üniversite yerleşkelerinin seçimi, fiziksel planlama ve inşaat
faaliyetlerinin önem kazandığı gözlenmektedir.
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Hızla gelişen ekonomik, sosyal, kültürel ve rekreasyonel gereksinimler ile değişen
toplumsal koşullara bağlı olarak üniversitelerin kentlerin dışında, geniş araziler üzerinde
küçük bir kent modeli gibi planlanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır (Önder vd. 1998).
Böylece günümüzün yerleşke kavramı ortaya çıkmış ve üniversiteler kentin uzağında
geniş alanlarda belirli sistemlere dayalı olarak kurulması eğilimi güçlenmiştir (Sıramkaya
ve Çınar 2012). Bu çerçevede çalışma kapsamında genel olarak üniversitelerin yerleşke
seçimi ve uygulamaları incelenmiş ve ikinci aşamada ise Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Esenboğa Merkez Külliyesinin yer seçimleri ile ilgili olarak çeşitli
kaynaklardan alınan verilerin analizi yapılarak yer seçimi ilkeleri ve uygulama sonuçları
değerlendirilmiştir.

Çalışma kapsamında ilçe sınırlarında yapılmış olan uygulama imar planları ile
parselasyon planları Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilmiş ve
mülkiyet yapısı ise Tapu Müdürlüğü kayıtları ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü
kayıtlarında elde edilerek incelenmiştir. Üniversitelerin kuruluş yerleri; bireysel,
toplumsal ve ekonomik katkıları bakımından büyük önem taşıması yanında yerel
ekonomi ve toplumsal gelişme üzerine etkileri yönlerinden de değerlendirilmektedir.
Gerek incelenen örnek olayda, gerekse birçok kentte üniversite yer seçiminin şehir esnafı
ve iş adamları tarafından sağladığı ekonomik avantajları nedeni ile tercih edildiğine tanık
olunmakta, eğitim kalitesi, öğrenci ve akademik-idari personel memnuniyeti hemen
hemen hiç dikkate alınmamaktadır. Üniversite yerleşke alanı seçimi; şehir için oldukça
ekonomik ve sosyal gelişme ile mekânsal büyüme yönlerinden önemli bir etken olarak
görülmeli ve yer seçimi işlerinin içinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının
olduğu disiplinlerarası bir takım tarafından yapılması gerektiği vurgulanmalıdır. Birçok
defa yapılmasına karşın, üniversite yerleşkelerinin seçimi ve etkilerinin sınırlı sayıda
çalışmaya konu olduğu ve dar bir çerçevenin içinde konunun ele alındığı gözlenmektedir.

1.2 Önceki Çalışmaların Özeti, Çalışmanın Kapsamı ve İlave Araştırma
Gereksinimi

Araştırma kapsamında yapılan araştırmaların sonuçlarına göre üniversite yerleşke
alanlarının seçimi ve seçim ölçütlerine ilişkin çok sınırlı sayıda çalışmanın olduğu ortaya
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konulmuştur. Sınırlı sayıda çalışma bulunan üniversite yerleşkeleri seçimi ile ilgili elde
edilen ve incelenen önceki çalışmaların özetleri aşağıda verilmiştir:

Dober (1964) tarafından Kampüs Planlaması (Campus Planning) isimli tez çalışmasında;
üniversite yerleşke yerleşim modellerinden, alanın kullanımından söz etmiş ve dünyadaki
yerleşke modellerinden örnekler vermiştir. Dober, bu çalışmada ayrıca üniversitenin
fiziki büyüme ve gelişmesinin tekrar düzenleme, eklemeler getirme, yeni yapılar
oluşturulması, uydu yerleşkelerinin oluşturulması ve yeni yerleşkeler kurulması
biçiminde olabileceğini vurgulamıştır. Dober (1992), Kampüs Tasarım (Campus Design)
konulu tez araştırmasında yerleşke tasarımının nasıl yapılacağı ve tasarım esnasında
nelere dikkat edilmesi gerektiğini işaret etmiştir. Bu bağlamda; yerleşke alan
kullanımının yaya ve araç trafiğinin, yapısal yerleşimin ve fonksiyonel açık alanların
düzenlenmesi, yerleşke ve çevresi arasında var olan ilişkinin incelenmesi ve yerleşkenin
sınırlarının belirlenmesi hususlarında bilgiler vermiştir.

Gorbon’un (1995) çalışmasında; yerleşke özellikleri gösteren Darüşşafaka Koleji’nin
yatılı okul yaşamının bilinen sorunlarını minimize etmek için “şehir gibi yaşayan” ve
şehri anımsatan bir okul tasarımına yönelmiştir. Bu bağlamda gerçekleştirdiği çalışmada
şehir benzeri sorunların yaşanmaması için de yerleşkede yer alan yurtları, spor tesislerini,
kafeleri, açık dinlenme alanlarını araç trafiğine kapalı olacak şekilde tasarlanması
gerekliliği vurgu yapmaktadır.

Çınar (1998), üniversite yerleşke planlaması ve tasarımı üzerine tez çalışmasında;
yerleşke kavramının tarihsel süreç içindeki gelişimini incelemiştir. Söz konusu çalışmada
bunun yanında yerleşke planlaması ile şehir planlaması arasında olan ortak noktalara
temas ederken, planlayıcı ve tasarımcılara yardım edebilecek kavramlara ışık tutmuştur.
Bir yerleşkenin fiziki planlama süreçlerinin detaylı bir analizini gerçekleştirmiş ve proje
aşamasına ulaşılabilmesi için alınması gereken kararlar üstünde durmuştur. Çalışmada
özellikle değinilen bir başka husus ise; üniversite kurumunun planlamasını ve tasarımını
etkileyen etmenlerin değişken olması sebebiyle büyüyebilir olma ve esneklik kavramları
üstünde titizce durulması gerektiğinin sonucuna ulaşmıştır.
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Karakaş (1999) tarafından yapılan Üniversite Kampüsleri Fiziksel Gelişim Planlama
Süreci: Bartın Orman Fakültesi Örneği adlı tez çalışmasında; üniversitelerin dünyada ve
Türkiye’de gelişim sürecini, yerleşkelerin oluşum sürecini, yerleşim modellerini,
yerleşkede alan kullanımlarını incelemiş ve farklı üniversitelerin yerleşke örneklerini
model, ulaşım ve büyüyebilir olma ekseninde ele almıştır. Çalışmanın ana teması, Bartın
Orman Fakültesi Yerleşkesinin doğal ve kültürel varlığının analizi ve bu bilgiler ışığında
hazırlanması gerektiği önerisinde bulunmuştur.

Atmaca’nın (2003) Mustafa Kemal Üniversitesi tanıtımını yaptığı çalıştayda; Tayfur
Sökmen Park Yerleşkesi için Harran Üniversitesi yerleşim ve mimari planlarının
kullanımıyla ortaya çıkan problemlerin yeni bir alan kullanma planı ile giderilmeye
çalışıldığını aktarmıştır. Anket yapılarak öğrenciler, akademik ve idari personelin de
fikirleri alınarak hazırlanmış projede yerleşimin dolaşım ağı, otopark, rekreasyonel
alanlar ve farklı kullanım birimleri ele alınmıştır.

Ekinci’nin (2003) üniversitelerin toplum karşısında olan sorumluluklarını ön plana aldığı
Üniversite Yerleşkelerinin Konumu adını verdiği çalışmasında; yerleşkenin çağdaşlığa
erişebilmesi için demokratiklik, açıklık ve katılımcılık kavramlarının gelişimine katkıda
bulunmaları gerektiğini işaret etmiştir. Yine söz konusu çalışmada yerleşkede bulunan
binaların mimari yapılarının şehrin tarihini ve kültürünü yansıtması gerektiğine de
değinilmiştir.

Geray (2003) tarafından yapılan Toplumsal İlişkiler Açısından Üniversite Yerleşkeleri
isimli çalışmada; üniversiteyi genel olarak tanımlamış ve işlevleri üstünde durmuştur.
Üniversite yerleşkesi ile bulunduğu şehir arasındaki ilişkinin sağlamlığında yerleşkeyi
kullananların üstüne düşen sorumluluklardan söz etmiştir.

Kara (2003) tarafından yapılan çalışmada; Osmanbey ve Yenişehir Yerleşkeleri ile
Harran Üniversitesi’ni tanıtarak yerleşkede yer alan kullanım alanları ile ilgili bilgiler
verilmiş ve yapılanmada Harran Üniversitesi’nde şehir kültürünün yeterli olarak
yansıtılmadığına özel olarak vurgu yapılmıştır.
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Oruçkaptan’ın (2003) Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi I. Ulusal
Çalıştayı’nda TMMOB Peyzaj Mimarları Odası adına gerçekleştirdiği konuşmasında;
yerleşkenin planlanmasının ilk olarak yerel, bölgesel, ulusal ve hatta global hedefler
doğrultusunda farklı disiplinlerle beraber ele alınması gerektiğine işaret etmiştir.

Sönmezer (2003) tarafından yapılan Modern Mimarinin Kentsel Deney Alanı: Üniversite
Tasarımı başlıklı tez çalışmasında; üniversitelerin kuruluş amaçlarını ve planlama
metotlarını tarihi süreç içerisinde inceleyerek bilhassa ABD, Fransa, İngiltere ve
Almanya’da var olan üniversite planlama metotlarındaki farklılıklar ve farklı devlet
politikaları bağlamında değişim gösteren yerleşim modelleri üstünde de durmuştur.

Şengül’ün (2003) çalışmasında; şehir dışında yer alan üniversitelerin olumsuz etkileri
İnönü Üniversitesi örneği çerçevesinde değerlendirilmiş ve yerleşkelerin öğrenciyi
şehirden ve toplumsal hayattan uzaklaştıran bir yaşam formu olmaması gerekliliği
belirtilmiştir.

Ünver (2003), kendi tarihsel süreçleri içinde üniversite yerleşkelerini karşılaştırdığı
makalesinde; yerleşkelerdeki altyapı eksikliklerine değinmiş ve ayrıca yerleşime uygun
arazi sınıfları ile ilgili bilgilerde vermiştir.

Yılmaz (2003), Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi I. Ulusal
Çalıştayı’nda Atatürk Üniversitesi’nin tanıtımına yer verdiği çalışmasında, üniversitenin
açık ve kapalı alan kullanımlarını; konut dokusu, yurt dokusu, sosyal doku ve yeşil
dokusu olmak üzere bölümlere ayırarak anlatmıştır. Ayrıca üniversitenin yeşil alan
sisteminin Erzurum’un kentsel dokusuna olan katkısından da bahsetmiştir.

Bodur vd. (2005) tarafından yapılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)
Avşar Yerleşkesinde Fiziksel Yapılanma Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği
konulu çalışmada; KSÜ’nün gelişme süreci ve mevcut yapısı, yerleşkenin yapılanması ve
yapılanma sürecinde kazanılan deneyimler ile tecrübeler ve bilimsel gerekler ekseninde
yerleşke planlama kriterleri ve bir yerleşkeyi ideal hale getiren özellikleri analiz
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edilmiştir. Bodur vd. (2005) tarafından yapılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
(KSÜ) Yerleşkelerinin Kahramanmaraş Kenti Genelinde Fonksiyon Bütünlüğü
Bakımından İncelenmesi adlı çalışmada ise, şehir ile üniversite arasında mevcut olan
genel ilişki üzerinde durulmuş ve şehrin gelişmesi ile üniversitenin gelişmesinin birbirine
bağlı şekilde ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Doğan (2005), Evrenkent Yerleşkeleri ve Kent Yaşamındaki Önemi: İnönü Üniversitesi
isimli çalışında; kent ve evrenkent kavramlarını tanımlayarak tarihi gelişim süreçleri ile
alakalı bilgiler vermiştir. Bunun yanında şehir ve üniversite arasındaki ilişkinin daha
verimli olması için öneriler sıralamış, yerleşkelerin bulunduğu kentin yerel özelliklerini
yansıtması hususunda da vurgulama yapmıştır.

Kelkit ve Oktay (2005), Sosyo-Kültürel Açıdan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dardanos

Yerleşkesi-Çanakkale

Kenti

İlişkisi

adlı

makalelerinde;

Dardanos

Yerleşkesi’nin alan kullanımı analiz edilmiş ve bu kullanımların birbirleriyle olan ilişkisi,
üniversite – şehir ilişkisi bakımından şehirli insanın bilhassa rekreasyonel ihtiyaçlarına
sağlamış olduğu katkılar irdelenmiştir.

Sönmez ve Küçükerbaş (2005), Üniversite Yerleşkeleri İçin Bütüncül Bir Gelişim
Önerisi: Yerleşke Master Planları başlıklı çalışmalarında; yerleşkenin fiziki olarak
gelişmesi için bir rehber niteliği taşıyan master planının önemine değinmiştir. Yurt dışı
üniversitelerinin master planlamaları üzerinden örnekler verilmiş ve Türkiye’deki
üniversitelerin gelişimine dair öneriler sunulmuştur.

Sözen (2005) tarafından yapılan Üniversite Yerleşke Alanlarının Ülke Bütünündeki
Öncelikli Yeri adlı çalışmada; üniversite yerleşkelerinin planlanma ilkelerinin yalnızca
şehir coğrafyasında değil ülke bazında da etkili olduğuna değinerek konu yaklaşımına
daha geniş bir perspektif oluşturmuştur. Yerleşkelerdeki bütün dinamiklerin ilk olarak
şehir ölçeğinde daha sonra da ülke ölçeğinde değerlendirilmesi ve birbirini tamamlayıcı
nitelikte olmaları gerektiğinin özellikle üstünde durulmuştur.
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Anonim (2006), McMaster Üniversitesi-Halkla İlişkiler Ofis-Kampüs-Kampüs Planımız
(McMaster University-Office of Public Relations-Our Campus-Campus Plan) başlıklı
çalışmada; McMaster Üniversitesi’ne ait olan orijinal planların 1992 yılında yapıldığını,
fakat uzun vadede oluşabilecek fakülte ve açık alanlarında detaylandırılmasına karşın
planların daha detaylı bir çalışma ile genişletilip güncelleştirilmesine karar verildiğini
işaret etmektedir. Bu bağlamda yerleşme planlanma sürecinde yardımcı olmak
bağlamında uzmanların bulunduğu bir yerleşke planlama komitesi oluşturulmuştur. Söz
konusu komite üniversite senatosunun aldığı kararlar çerçevesinde çalışmalarını
sürdürmüştür. Söz konusu çalışmalar üniversitenin gelecekteki 30 yıllık sürecindeki
gelişimine yön verecek planlamaları ve tasarım önerilerinde bulunmuştur.

Anonim (2006), Kenyon College-Kenyon Koleji Master Plan (Kenyon College-Kenyon
College Master Paln Summary) adlı çalışmada; Graham Gund ve Youngmin Jahan’ca 27
Nisan 2004 senesinde yapılan Kenyon Koleji ana planının neticelerini içerir. Ana planın
kolej birliği ve idaresini Kenyon yerleşkesinin geleceğe yönelik gelişimini alakadar eden
kararları almalarında temel olan yönlendirici ilkelerin bütünlüğü olduğu üstünde
durulmuştur. Bu bağlamda 5 ilke üstünde özellikle durulmuştur. Söz konusu ilkeler; “(i)
Kenyon bir yürüyüş yerleşkesidir, (ii) Gambier köy merkezi canlı kolej ve köy yaşantısı
için önemlidir, (iii) Bütün akademik yapılanmalar Yerleşkenin hayati merkezinde yer
alacaktır, (iv) Gambier topluluğunun bütünlüğü desteklenmeli ve güçlendirilmelidir ve
(v) Yerleşke çevresindeki yeşil alanlar korunacak ve iyileştirilecektir” olarak tespit
edilmiştir.

Önceki çalışmalardan yararlanılarak araştırma kapsamında öncelikle üniversite
yerleşkelerinin seçimi ve etkileri irdelenmiş ve özellikle üniversite yerleşke seçim
ölçütleri ve stratejileri kapsamlı biçimde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda öncelikle genel
olarak üniversite yerleşkelerinin seçim ölçütleri ve etkileri değerlendirilmiş ve daha sonra
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi örneği üzerinden değerlendirme yapılarak
genelleme yapılması yoluna gidilmiştir. Kaynak araştırması ve saha çalışmalarının
sonuçlarına göre hazırlanan çalışmanın sonuçları beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın
önemi, amaçları, kapsamı ve önceki kaynakların özetlendiği giriş bölümünü izleyen ikinci
bölümde üniversite yerleşkeleri hakkında genel bilgiler verilmiş ve üniversite
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yerleşkelerinin tarihsel gelişim süreci değerlendirilmiştir. Üniversitelerin tarihsel gelişimi
dünya genelinde ve Türkiye özelinde ayrı ayrı ele alınacak ve üniversite – kent ilişkisi ile
ilgili değerlendirme yapılmıştır. Üniversite yerleşkelerinde alanın kullanımı ise şehir içi
ve şehir dışı yerleşkeler olarak ayrı ayrı ele alınmış ve çalışmanın üçüncü bölümünde ise
üniversite yerleşkesi seçim kriterleri üzerinde durulmuş ve başlıca yer seçimi ölçütleri
değerlendirilmiştir. Üniversite yerleşkesi seçim stratejileri üstünde durulmuş ve ülke ve
bölge düzeyinde yer seçimi ve şehir düzeyinde yer seçimi ayrı ayrı incelenmiştir.
Çalışmanın dördüncü bölümünde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesinin seçim
kriterleri yer seçimlerinin planlaması ve üniversite kampüsünün bulunduğu şehir ve yakın
çevresi ile olan ilişkileri de ele alınmış ve üniversite kurulmasının bireysel, toplumsal ve
ekonomik olarak katkıları tartışılmıştır. Araştırmanın genel bulguları ve yer seçimine
ilişkin temel sorunlar ile bunların çözümlerine ilişkin öneriler ise son bölümde sıralanmış
ve üniversite yerleşkelerinin seçim stratejisinin ana hatları üzerinde durulmuştur.
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2.

ÜNİVERSİTE

YERLEŞKELERİ

TANIMI,

KURULUŞU

VE

YASAL

ÇERÇEVENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 Üniversite ve Üniversite Yerleşkelerinin Tarihsel Gelişimi

Üniversite sözcüğü, Latince universitas’tan (bütün, hep, hepsi) batı dillerine,
Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte Fransızca universitè kelimesinden (toplumun
tamamına açık, tüm bilgilerin verildiği kuruluş) dilimize geçmiştir. Latince universum
(evren, bütün), universal (genel), universas (topluca) kelimelerinin türevi olan üniversitas
kelimesi, ilk üniversitelerin kurulmuş olduğu Orta Çağ’da “bağımsız tüzel kişiliği olan
ve ortak çıkarlara sahip insanlar topluluğu” manasında kullanılmıştır (Sönmezler 2003).

Türkiye’de üniversite “bilimsel özerkliği ve kamu tüzel kişiliği olan, yüksek düzeyde
eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapan fakülte, enstitü, yüksekokul gibi
kuruluşlardan

ve

birimlerden

meydana

gelen

öğretim

kurumu”

biçiminde

tanımlanmaktadır (Anonim 2006).

Oktay Sinanoğlu 1970’lerde üniversite kelimesinin Türkçe karşılığı olarak “evrenkent”
kelimesini türetmiştir. Fakat evrenkent sözcüğü kullanılmamaktadır. Üniversite, Orta
Çağ’da 12’nci asırda ortaya çıkmış ve bugüne kadar gelişmiş, toplumdaki önem ve değeri
her gün artmakta olan bir bilim kurumu olarak varlığına devam etmektedir. Bilimlerin
birliği manasına gelen üniversite, ilk etapta öğretmen ve öğrenci birliği manasına gelen
universitas magistrorum et scholarium şeklinde adlandırılan ve uğraşları bilim alanlarını
kapsamakta olan grubun yaşadığı bir yer şeklinde ifade ediliyordu (Kortan 1981).

Ortaçağ’da kurulmuş ilk üniversiteler, kolej olarak adlandırılan öğrenci ve
akademisyenleri toplumdan izole ederek bir arada barındıran birimlerden meydana
gelmiştir. Gün itibarıyla bilhassa Anglo Sakson ülkelerinde ve Fransızca’nın anadil
olduğu pek çok ülkede lise, yüksekokul ya da üniversitelerin alt birimlerini tanımlamak
için kullanılan kolej kelimesi, birlik ve ortaklık oluşturan bir topluluk manasında olan
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Latince “collegium” kelimesinden değişime uğrayarak dilimize Fransızca’dan girmiştir
(Sönmezler 2003).

Dünyada pek çok ülkede üniversitelere ve alt birimlerine kolej adı verilirken, Türkiye’de
kolej kelimesi farklı bir anlam taşımaktadır. Türkiye’de kolej kelimesi, özel liseleri
tanımlamak için kullanılır. Bunlara örnek olarak; Amerikan Koleji, Fenerbahçe Koleji,
Arı Koleji gibi okullar gösterilebilir.

Üniversiteler fakültelerden meydana gelmektedir. Üniversitenin eğitim alanı ya da
uzmanlık bağlamında ayrılan kollarından her biri fakülte şeklinde isimlendirilir. Latince
mümkün olmak, yapabilecek kuvvette olmak manalarında facultas’tan; Fransızca
faculte’den okunduğu şekilde dilimize geçmiştir (Sönmezler 2003). Yine Türkiye’de
kampüs kelimesi yerine yerleşke kelimesi kullanılır. Yerleşke, bir üniversitenin genelde
şehir dışında derslikler, yurtlar gibi pek çok yapı ve etkinlik alanları ile toplu şekilde
bulunduğu yer olarak tanımlanabilir.

2.2 Dünyada Üniversite Yerleşkeleri

Üniversite ile örtüşen ilk yapılara Yunan döneminde rastlanmıştır. Akademiler ve
gymnasiumlar

Yunan

dönemine

ait

yükseköğretim

kurumlarıdır.

Türkiye’de

üniversiteleri ise Orta Çağ Avrupası’nda var olan eğitim kurumlarının süreçle beraber
gelişmesiyle oluşmuştur.

Üniversiteler tarihsel gelişim süreci içinde değerlendirilince; yükseköğretimin kökleri
Eflatun’un Academia’sına ve Aristo’nun Lyceum’una dek dayanır. 2 ve 3’üncü asırlarda
Roma döneminde üniversitenin temellerinin dayanmış olduğu okullar ortaya çıkmıştır.
Söz konusu okullar devlet tarafından yapılmış ve herkesin yararlanmasına imkân tanıyan
ve en önemli eğitim alanının hukuk olduğu mesleki eğitim veren kuruluşlardır. 6’ncı asra
gelindiğindeyse batı toplumlarında Hristiyanlığın resmi din olmasından sonra din eğitimi
verilebilmesi ve din adamı yetiştirilebilmesi için Avrupa’da kurulan Hristiyan skolâstiği,
Roma hukuku ve Yunan felsefesi öğretimini içeren bu kurumlar; kilise ve katedraller
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çerçevesinde konumlandırılmış ve yaygınlaşmıştır. İlk etapta öğrenci ve öğretmen
loncaları şeklinde olan bu kurumlar giderek büyümüş ve öğretmenlerin ders verebileceği
binalar içerisinde toplanmıştır (Aydıncık 1982).

Avrupa’da üniversitelerinin ilk örneklerinden sayılan üniversitelerin kurulması, 11’inci
asrın sonlarıyla 12’nci asrın başlarında, dünyanın en eski üniversitelerinden olan Bologna
ve Paris Üniversitelerinin kurulmasına dek uzanmaktadır. 1088 senesinde kurulmuş olan
Bologna Üniversitesi, 890 senesinde hukuk eğitimi ile öğretime başlamıştır. Paris
Üniversitesi ise 1170 senesinde kurulmuştur. Daha sonra sırasıyla; Cambridge (1209),
Oxford (1249), Prag (1348), Viyana (1365), Heidelberg (1386), Köln (1388), Leipzig
(1409), Rosock (1419), Basel (1460), Tübingen (1477) üniversiteleri kurulmuştur.

Aydemir’e (1975) göre, Oxford Üniversitesi’nin kurumsal yapısı, Paris’ten göç etmiş
öğretmenlerce oluşturulmuştur. Cambridge ve Oxford Üniversitelerinde model olarak
Paris Üniversitesi alınmıştır. Paris modeli, Bologna modeline göre sonraki üniversitelerin
kuruluşu için çok daha etkili olmuştur.

Rönesans’ın baş göstermesiyle birlikte, toplum açısından faydalı bilgiler üretme amacına
sahip insanlar yetiştirme düşüncesi, din adamı yetiştirme düşüncesinin yerini almıştır. Bu
bağlamda yeni uzmanlık alanları ortaya çıkmış ve kurumsallaşma meydana gelmiştir.
Bunun yanında bilimin bilim için yapılması yahut da bilim adamlarına özgü bir alan
olarak sınırlı kalması neticesinde imtiyaz sahibi bir zümre meydana gelmiştir (Türeyen
2003).

On üçüncü yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkıp yayılmaya başlayan hümanizm, 15’inci
asırda zirveye çıkmıştı. Bu asırdan başlayarak hümanistler, eski yüksekokulların,
öğretilerin ve skolâstiğin geçersizleştiği teziyle üniversitelere eleştiri getirmeye
başlamışlardır. 1518 senesinde Philipp Melanchton Wittenberg’de büyük üniversite
reformuna çağrıda bulunulmaktaydı (Sönmezler 2003).
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On dördüncü yüzyılın sonlarına doğru hümanizmin tesiri ve Rönesans’ın başlamasıyla
kilisenin toplum ve yönetim üstündeki tesiri git gide azalmıştır. Bu durum eğitimde dinin
önemini zamanla azaltarak tarih ve felsefe gibi alanlara ağırlık verilmesine neden
olmuştur. Rönesans ile beraber bazilika plan tipine doğru bir yaklaşım görülmektedir
(Çınar 1988).

On altıncı yüzyıldan sonra öğretim planlarında ortaya çıkan değişimlerle birlikte
üniversiteler üstünde devlet etkisi git gide artmıştır. Bu süreçte matbaanın icadı
Avrupa’daki üniversiteleri ciddi anlamda etkilemiş ve eğitimin Avrupa’ya yayılmasına
neden olmuştur. Din eğitiminden uzaklaşan üniversiteler kendi içine kapanarak bilim
adamları ayrı bir sınıf oluşturmuş ve halka kapalı hale gelmişlerdir (Aydemir 1975).

Rönesans döneminde bilim, sanat ve öğrenimin özgürleşmesi pozitif bir gelişmeyken
üniversitelerin toplumun diğer kesimlerinden ayrılması negatif bir gelişme olarak
yaşanmıştır. Galileo ve Newton gibi bilim insanlarının yapmış olduğu icatlar 17 ve
18’inci asır Avrupa’sında yeni bir dünya görüşünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu
dönemin önemli isimleri arasında Fransız filozofları Marquis de Condorcet, René
Descartes, Denis Diderot, Jean Jacques Rousseau, Voltaire ve İngiliz filozof John
Locke’tur ve bu dönem Rasyonalizm, Akıl ya da Aydınlanma Çağı ile anılmaktadır
(Sönmezler 2003).

Fransız Devrimi ile beraber üniversitede kız ve erkek ayrımı ortadan kalkmış ve
üniversiteler devletin eline geçmiştir. Bu süreçte eğitim ücretsiz olmuş ve milli eğitim
düşüncesi ortaya çıkmıştır. 1793 senesinde tüm üniversiteler kaldırılarak devlet
tarafından sağlık, hukuk, sanat gibi meslek okulları açılmıştır. 19 ve 20’nci asırlarda bu
okulların pratiğe dayalı eğitimleri önem kazanmış ve bu okullar çok sayıda öğrencinin
hizmetine açılmıştır (Aydemir 1975).

Şuben’e (1980) göre, 19’uncu asırda yaşanan en önemli gelişmelerden biri de bilim
dallarının ayrılması ve yeni fakülteler kurulmasıdır. Bu bağlamda üniversiteler farklı
farklı alanlarda teorik ve uygulamalı eğitime başlamışlardır. Sanayi Devrimi sonrası
bilimsel ve teknolojik gelişmeler, üniversite eğitiminde yeni düzenlemeler yapılmasına
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zemin olmuştur. Bu bağlamda fen bilimleri ve mühendislik eğitimleri zorunlu hale
gelerek Avrupa’nın pek çok bölgesinde teknik okulların açılması kaçınılmaz olmuştur.
Başka bir deyişle, bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu fen bilimleri ve
mühendislik üniversite eğitim programlarında yer almaya başlamıştır (Türeyen 2003).

Napolyon dönemi Fransa’sında tüm yükseköğretim kurumları, 1806 senesinde Merkezi
İmparatorluk Üniversitesi çatısı altında toplanıp devlete bağlı duruma gelmiştir. Fransız
işgal bölgesinde bulunan 22 Alman üniversitesi de kapatılmıştır. Alman üniversitelerinin
kapatılmasının ardından üniversite yetkililerinin isteği ile Wilhelm von Humbolt, Berlin
Üniversitesi’ni kurmakla görevlendirilmiştir (Yekrek 1999).

Napolyon döneminde kurulmuş politekniklerin arkasından batı dünyasında 19’uncu asrın
başlarında bilimde ve teknolojide yaşanan gelişmelerin fen bilimleri ve mühendislik
eğitimlerini zorunlu hale getirmesi neticesinde teknik yüksekokullar kurulmaya
başlanmıştır. Mesela asrın başında Alexander von Humboldt’un Meksika’da kurduğu
madencilik okulu Orta Amerika’daki modern yer bilimleri eğitimlerinin temelini
oluşturmaktadır. İngiltere’de ise 1799 senesinde kurulan The Royal Institution’a bağlı
olan laboratuvarlar zamanla teknik kolej halini almış ve bu kolejlerin sınavlarını yapması
amacıyla 1832 senesinde Durham, 1836 senesinde de Londra Üniversiteleri kurulmuştur.
Almanya’da 1825 senesinde kurulan Karlsruhe Techniche Hochschule, hemen
arkasından kurulacak olan Alman üniversitelerine örnek teşkil etmiştir (Sönmezler 2003).

Gürüz’ün (1992) belirttiğine göre tüm bu yaşananların neticesinde 19’uncu asrın
sonlarında Avrupa’da üç farklı üniversite modeli gözlemlenmiştir. Bu modeller: İngiliz
Üniversite Modeli, öğrencinin öğrenme isteğinin karşılandığı ve tatmin edildiği eğitim
öğretim ortamıdır. Napolyonik Üniversite Modeli, devletin stabil durumunu sürdürmek
için idari bağlamda hiyerarşik düzene ve öğretim programları bakımından ülke çapında
tekdüzeliğe sahip olan entelektüel bir kalıptır. Alman Üniversite Modeli, bilimin bilim
için yapıldığı, öğretim ve araştırmanın beraberce yürütüldüğü bir bilim adamları
topluluğudur.
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Şehirleşmenin hızla artması ve üniversitelerin büyümesi neticesinde üniversiteler için
daha büyük alanlara ihtiyaç duyulmuştur. Böylece fiziki ihtiyaçların karşılanması için
kampüsler kurulmaya başlanmıştır. Strasbourg’daki Kaiser-Willhelm Üniversitesi de
(1878) ilk kampüs örneği olarak verilebilecek üniversitelerdendir. Amerika’da
üniversitelerin ilk kampüs örnekleri olarak J. Jacqee Romee’nin New York’taki Union
College (1813) ve Thomas Jefferson’ın Charlettesville’deki Virginia (1817-1826)
üniversiteleri gösterilebilir (Thomas 1991).

On dokuzuncu yüzyılın sonu ve 20’nci asrın başı itibarıyla üniversitelerde temel ve
uygulamalı araştırmalara, fen bilimlerine, mesleki eğitimlere ve bilhassa mühendisliğe
verilen değer artmıştır. Üniversiteler küreselleşmeye başlayarak toplum karşısında
sorumlu duruma gelmişlerdir. 2’nci dünya savaşı sonrasında üniversite eğitimlerinin
önem kazanmasıyla birlikte üniversiteler geleneksel yapılarını aşan büyüme oranları,
eğitim programların çeşitlenerek karmaşıklaşması ile karşı karşıya kalmışlardır
(Sönmezler 2003).

Yirminci yüzyılda İkinci Dünya Savaşı esnasında üniversitelerde analitik araştırmalara
ve danışmanlığa ağırlık verilmiş ve öğrenci sayılarında ciddi bir artış ortaya çıkmıştır.
Bunun yanında üniversiteler dışında ara insan gücü yetiştiren meslek yüksekokulları da
kurulmuştur.

İngiltere’de

Politechnic,

Almanya’da

Fachhochschule,

ABD’de

Community College’lar bunlar arasında sayılabilir. Özellikle, 2’nci Dünya Savaşı’ndan
sonra ülkesel farklılıkların giderek azaldığı görülse de kitlesel üniversite gerçeği
karşısında her ülkenin özgün çözümler geliştirdiği açıkça görülmektedir (Gürüz 1992).

İngiltere ve ABD ülkelerindeki üniversite yerleşkelerin yer seçimleri, Türkiye’de
üniversitelerin yerleşkelerin seçim kriterleri değerlendirilmiştir. Bath üniversite
yerleşkesi hem tarihi hem turistik bir şehir olan Bath şehrine 2 kilometre uzaklıkta, 76
hektarlık bir alan üzerindedir. Şehre yakınlığı baz alındığında yerleşkede bulunan sosyal
alanların şehir tarafından kullanılacağı gibi, yerleşkenin barınma gereksiniminin bir
kısmının da şehirde çözüleceği düşünülmüştür (Çınar 1998).
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Bath Üniversite yerleşkesi, kısmi olarak lineer yerleşim sistemi özelliği göstermektedir.
Yaya allesi ile bir ana aks ortaya çıkarılmıştır. Akademik birimler ise bu ana aksa dik
açılar ile bağlanan yollar arasında bulunmaktadır. Ortak kullanım alanları, ana aks
üstünde oluşturulmuş alle üstünde dağılım gösterirken, barınma alanları ise hem
yerleşkenin

merkezi

noktasında,

hem

de

yerleşkenin

dış

sınırlarına

doğru

konumlandırılmıştır. Akademik birimlerin ve barınma birimlerinin ortak kullanım
bölgelerine yakın bulunması, ortak kullanım alanlarını daha da etkinleştirmiştir.
Yerleşkenin ana aksını oluşturmuş olan yaya allesi ile küçük bir şehir merkezi özellikleri
yaratılmaya çalışılmış, bölgeleme fikirlerine karşı bir tutum ile bu lineer merkezde günün
tüm saatlerinde yaşayan bir şehir atmosferi yaratılmak istenmiştir. Yerleşkenin uygulama
çalışmaları kademeli olarak gerçekleştirilmiştir. Yaya dolaşım ağları yerleşkenin
omurgası görevindedir. Bu omurgaya paralel ve dik olarak yerleştirilmiş tüm birimler
kendi içerisinde yeterli olacak biçimde tasarlanmıştır. 700 m çapında dairesel bir alana
oturtulan alanda iki uç arasında yürüme mesafesi en çok 10 dakikadır. Yaya yolu ve araç
yolları keskin hatlar ile birbirlerinden ayrılmıştır. Yerleşkede ileriye dönük gelişim için
yaya aksının iki ucu da açık bırakılmıştır (Kortan 1981).

Sonoma State Üniversitesi’nin yerleşke planı 1962 senesinde hazırlanmış 1966’da ise
uygulamaya koyulmuştur. Darwin, Stevenson Halls’u, The Field House ve Salazar
Kütüphanesi, 1960’lı senelerin planlama ve mimari özelliklerini tam olarak yansıtan bir
bölge olarak söz konusu yerleşkenin merkezi olarak belirlenmiş ve tahsis edilmiştir. Bu
planda yerleşke içerisinde farklı yerlerde oluşturulmuş geniş park alanları ve orta
yükseklikte pek çok ikametgâh kulelerini de kapsamakta olan üç tane uydu ev bölgesi
bulunmaktadır. Yine bu planda kuzey ve güney yerleşkelerin girişleri ile akademik
bölgeyi çevreleyen bir çevre yolu bulunmaktadır. Yerleşkenin giriş kısmındaki Brutalist
(Gaddar, vahşi) stildeki betonarme yapılar ve manzarasının güzel olmayışı buraya “San
Quentin Nort” lakabının takılmasına neden olmuştur. Söz konusu plan, 12.000 öğrenciyi
barındıracak büyüklükte bir yerleşke için tasarlanmıştır (Anonim 2006a).

1969 senesinde, idare ile alakalı binaları da içine alan yeni akademik binalara ihtiyaç
duyulması üstüne ana plan revize edilmiş ve geliştirilmiştir. Bu çerçevede öncelikle
öğrenci sayısı 10.000’e indirilmiştir. Yine revize edilen planda, daha alçak ve daha az
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resmi görünüşlü bina şekilleri öngörülmüştür. Bu bağlamda, Rachel Carson Hall, The
Health Services (Sağlık Servisi) binası, öğrenci yatakhaneleri, sanat binası ve öğrenci
sendika binası gibi binalar inşa edilmiştir. Park alanı güneye ve yerleşkenin güney
batısına doğru genişletilerek, çevre yolu da öğrenci yatakhanelerinin arkasından daha
batıya alınmış ve barınma ile akademik özellikli yerler arasında daha iyi bir
entegrasyonun sağlanması düşünülmüştür. Böylelikle planlanan binalar daha az resmi ve
daha seyrek bir görünüm kazanarak daha detaylı bir yerleşke kavramını içermektedir.

Planda halen yer alan kuzey giriş, daha sade bir şekle bürünmüş ve diploma törenlerinin
düzenlendiği yeşil alan halini almış resmi bir giriş bölgesi olmuştur (Anonim 2006a).

Sonoma State Üniversite yerleşkesinin yerleşim planı son olarak 1992-1993 senelerinde
yeniden ele alınarak akademik birimlerin yer ve kapasiteleri değiştirilmiştir. Yeni
yatakhane binalarının ve danışma merkezlerinin de yerleri belirlenmiş ve geliştirilmiştir.
Otoparklar yerleşkenin güney kısımlarında merkezi bir şekilde konumlandırılarak yeni
inşaatların da otopark ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde alanlar ayrılmıştır. Yerleşke
çevre yolu ise projeden çıkarılarak gelecekteki kuzey girişi biraz daha batıya
kaydırılmıştır (Anonim 2006a).

Cornell Üniversitesi 1865’li senelerde ileri seviyede bir üniversite ve enstitünün
birleşmesi ile Ezra Cornell tarafından kurulmuştur. New York’un Finger Lake bölgesinde
kurulan olağanüstü gölleri, şelaleleri, tarım alanları, parkları ile Cayuga Gölü’nün
yakınlarında ABD’nin en çekici yerleşkelerinden biridir. Yerleşke Ithaca’da tüm
manzaraya hâkim olan 745 dönüm (74,5 ha) bir alanda konumlanmıştır. Son 12 senedir
yerleşkenin genişlemesi durdurulmuştur. Yerleşke, Ithaca şehrinde şehirle birleşik olarak
kurulmuştur, doğa ile iç içedir ve çevre ile uyum içerisindedir. Ithaca ve çevresinin
nüfusu 100 bin olup, üniversite 120 farklı ülkeden gelen 20 bin civarı lisans ve yüksek
lisans öğrencisi, 100 kadar bölümüyle modern bir yerleşkeye sahiptir. Yerleşke dışında
bulunan fakülte ve meslek yüksekokulları ile benzer enstitüleriyle öğrenci sayısı 40 bin
civarındadır. Yalnızca Tıp Fakültesi, Ithaca’ya taşıt ile 4 saat mesafede olan New York’ta
bulunmaktadır (Yılmaz ve Yılmaz 2005).
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Cornell Üniversitesi yerleşkesi ana kullanım alanlarını; eğitim birimleri, ulaşım ve
otopark birimleri, sosyo – kültürel doku, park ve rekreasyon dokusu, botanik alanlar ve
yeşil alanlar meydana getirmektedir. Eğitim birimleri yerleşkeye ve manzaraya hâkim
olacak biçimde konumlandırılmıştır. Binalar geleneksel mimaride inşa edilmiş eski taş
yapılardan meydana gelmektedir. Söz konusu binalarda fiziksel engelleri bulunan bireyler
için de asansörler, ayrı giriş kapıları ve tuvaletler bulunmaktadır. Yerleşkede 18
kütüphane bulunmakta ve her binada öğrenciler için bilgisayar odaları bulunmaktadır.
Var olan yeşil alanlar içinde tüm binalar uygun biçimde konumlanmıştır (Yılmaz ve
Yılmaz 2005).

Yerleşke şehrin dokusu ile bütünleşmiş biçimde yerleşmiş ve yerleşkenin yanında pek
çok özel konut öğrencilerin konaklaması için yer almıştır. Bunun yanında yerleşkenin
içinde de çok sayıda modern yurt binası bulunmaktadır. Ithaca içinde bulunan yerleşkede
sosyal-kültürel ihtiyaçları karşılayacak pek çok bina bulunmaktadır. Bu binalar arasında
2 büyük sinema, öğrencilerin kalabileceği stüdyo daireler, lokanta ve kafeler, farklı
mutfakları temsil eden restoranlar, ibadet alanları, kitap sarayı, müzeler ve kütüphaneler
sayılabilir.

Yerleşkenin ulaşım sistemi üç ana yol ile sağlanmaktadır. Şehir merkezinden yerleşkeye
10 dakikada bir otobüs seferi bulunmaktadır. Yerleşkenin her noktasında güvenlik
birimleri bulunmakta, yerleşkenin güvenliği üniversiteye özel güvenlik birimleri ile
sağlanmakta, yerleşkenin girişleri ve çıkışları kamera sistemi ile kontrol edilmektedir.
Bütün yerleşkeye dağıtılmış ve geceleri görmeyi kolaylaştırmak için renkli lambalarla
donatılmış acil imdat telefonları bulunmaktadır. Otopark alanları üniversite yerleşkesi
dışında konumlanmıştır. Aracını otoparkta bırakan öğrenciler için yerleşkeye 5’er
dakikalık aralıklarla ring servisleri hizmet vermektedir. Yerleşkede yeşil alanlar çok geniş
olmasına karşın otoparklar sınırlı sayıda bulunmaktadır.

Ülkenin en iyi arazi bağışı yapılmış olan, Iowa Üniversitesi bünyesinde bulunan, FenEdebiyat, Ziraat, Mühendislik, İşletme-Tasarım-Eğitim-Aile ve Tüketici Bilimler ve
Veterinerlik fakülteleriyle eğitime hizmet vermektedir (Anonim 2006b).
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Yerleşkenin gelecekteki büyümesini yönlendirmek ve ana hatlarını oluşturmak amacıyla,
1992 senesinde bir ana plan oluşturulmuştur. Yaklaşık 9 aylık bir süreçte hazırlanan
yerleşke ana planı, öncelikle sınırlı arazi kaynaklarının doğru kullanılmasını
hedeflemiştir. Ana planın hedefi, mevcut arazi kullanımı, sirkülasyonu, park ve açık
alanları geliştirme ve güçlendirme şeklinde, üniversitenin mevcut fiziksel dokusu içinde
projelenmiş büyümeyi sağlamaktır.

1991 senesi yerleşke ana planının, gelecek 25 yıl boyunca, yerleşkenin genel ve fiziksel
büyümesine rehberlik etmesi hedeflenmiştir. Bu plan, inşaat, araştırma ve destek için yeni
alanların yaklaşık olarak 269.418.816 m2’lik (26.942 ha) kısmını sağlamaktadır. Bu
rakam mevcut yerleşim yeri olmayan alan üzerinde yaklaşık olarak yüzde 40 gibi bir artışı
temsil etmektedir. Planın gerçekleştirilmesi, mevcut program gelişimine, büyümesine ve
genişletilmiş alan ihtiyaçlarını desteklemek üzere devlete ait ve özel fonları da içine alan
bir fon ortaklığına bağlıdır. Plan uzun vadeli imkanlar kapasitesini ve demiryolunun
güneyinde yerleşkenin ana alanının mekânsal organizasyonunu kurmakta ve ileride
kuzeye doğru genişlemek için bir diyagram sunmaktadır. Plan ayrıca üniversite bazlı
geniş bir doğal manzara alanı yaratmak için 130 yıllık bir felsefeyi doğrulamaktadır. Ana
planın sunduğu bir diğer şey, yerleşkeye sürekli uyum ve güzellik getirecek olan geniş
çaplı kullanım, hareket ve biçim örnekleridir (Anonim 2006b). Bu plan, planlanmış ve
gelecekteki büyümeyi oluşturmadaki yeterliliğinde hem değiştirilebilir, hem de özünde
ve biçiminde itekleyici olan fiziksel bir yapı kurmayı hedeflemektedir. Bu öneriler,
devam eden yerleşke gelişimiyle ilgili kararların verildiği planlama ilkelerini sağlamaya
devam etmektedir.

Plan, yeni araştırma olanaklarının, asıl alan içinde çevre oluşturulmasını önermektedir.
Uzun vadeli projeler, üniversitenin asıl fonksiyonlarına da yardım etmektedir. Öğrenci
yurtları, yeni idare, destek ve arşiv olanakları da demir yolunun kuzeyi için
önerilmektedir (Anonim 2006b).

Ana plan, mevcut cadde ve yaya alanlarının, yayaların ulaşımını ve güvenliğini arttırmak
için bazı değişikliklerle devam ettirilmesini önermektedir. Öneriler, üniversiteye gelen
ziyaretçilerin varış alanı olarak kullanılan Welch Bulvarı ve Knoll Yolu’nun
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düzeltilmesini içermektedir. Mevcut sokak geçitlerinin bakımı, binalara istenilen girişi
sağlamakta ve ana geçiş yolları ve yeni binalar arasındaki karmaşayı minimuma
indirmektedir. Ayrıca, ana alan içindeki uzun vadeli otopark talebini karşılamak için
yerleşke içinde 3 yeni otopark alanı önermektedir. Bu otopark alanlarının pahalı olması
durumunda, plan ana otopark alanı için olan talebin otobüs hizmeti arttırılarak
azaltılmasını önermektedir (Anonim 2006b).

Genellikle Beardshear, Mackay, Curtis ve Memorial Sendikası tarafından çevrelenmiş
merkezi çim alanının açık alan gibi bir park olarak kullanılması ve yerleşkenin ana
bağlantı yolunu göstermek üzere ağaç ve bodur çalıların etkili olan bir dizi yaya alanları
ile, çevreleyen yerleşkeye bağlantı yapılmasını önermektedir. Yeni bir yaya alanının
Morril Yolundan kuzeye doğru genişletilmesi ve Osborn Yolu ve ana çim alanı arasında
başlıca kuzey-güney bağlantısı olarak hizmet verilmesi öngörülmektedir. Plan yeni
binaların geliştirilmesinin bir parçası olarak, yeni meydanların ve bahçelerin yapımını
içermektedir (Anonim 2006).

2.3 Türkiye’de Üniversite Yerleşkeleri

Türkiye’de üniversite temelleri Orta Çağ Avrupa’sında atılmıştır. Orta Çağ’da ilk
üniversiteler 11’inci asır sonları ve 12’nci asır başlarında görülmektedir. Anadolu’da
yükseköğretimin ilk örneğini ise 10’uncu asırda kurulmaya başlanan medreseler
oluşturmaktadır.

Medreseler Selçuklu ve Osmanlı dönemi olarak iki ayrı dönemde incelenmiştir. Dini
bilgilerin öğretildiği medreseler; devletin ileri gelenleri ile gelir düzeyi yüksek halk
tarafından kurulan vakıflarla gelişimini sürdürmüştür. 10’uncu asırda medreselerde
belirgin bir yapı modeli göze çarpmamaktadır. 11’inci asırda özgün yapım faaliyetleri,
12’nci asrın ortalarında ise Anadolu’da ilk medrese yapımı başlamıştır. Medreselerin
kişisel bir gelirleri yoktur. Gelir sağlamaları açısından Türk geleneklerine uygun şekilde
çarşı, han, hamam, çiftlik gibi yapılar medreselere tahsis edilmiştir. Vakıf olan
medreselerde ise öğrencilere hem parasız eğitim verilmekte, hem de öğrencinin
masrafları karşılanarak harçlıkları verilmekteydi (Turcan 1996).
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Anadolu’da ilk medrese örnekleri, 12’nci asrın ikinci yarısında Selçuklu Türkleri
tarafından kurulmuştur. Konya’da kurulan ‘Altun Aba’, ‘Sultaniye’, ‘Sırçalı’, ‘İnce
Minareli’, ‘Karatay’, ‘Atabekkiye’, Kayseri’de kurulan ‘Hundî (Hunat) Hatun’, Sivas’ta
kurulan ‘Gök Medrese’, ‘Buruciye’, ‘Çifte Minareli Medrese’ ve Ankara’daki ‘İzzeddin
Keykâvus’ medreseleri bunlardandır. Ayrıca, aynı dönemde kurulan ‘Dârü’ş-şifa’,
‘Dârü’r-reha’, ‘Dârü’s-sıhha’, ‘Dârü’l-âfiye’, ‘Şifahâne’ adlı sağlık kurumları da tedavi
amaçlı birer öğretim kurumuydular (Sönmezler 2003).

Medrese mimarisinde bu dönemde açık avlulu medreselerin dışında, başka hiçbir İslam
ülkesinde görülmeyen kapalı avlulu medreseler inşa edilmiştir. Açık avlu tipi, medrese
mimarisinde çok sık kullanılmıştır. Kapalı avlulu medrese tipinin ilk örnekleri, Tokat
Niksar’da 12. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olan Yağıbasan Medreselerine
dayanmaktadır (Turcan 1996).

Osmanlı Devleti’nde medreseler yükseköğretim kurumu olarak varlığını sürdürmektedir.
Orhan Bey tarafından İznik’te 1330 yılında yaptırılan medrese Osmanlı dönemindeki ilk
medrese olarak bilinmektedir. Yükseköğretim kurumunun yaygınlaşması ve gösterilen
dersler Osmanlı Beylik döneminde önemli bir yol kat etmiştir. (Sönmezler 2003).

Osmanlı döneminde medreselerde, Arap dili ve edebiyatı, pozitif bilimler ve ilahiyat
öğretilmekteydi. İstanbul’un fetih edilmesiyle medrese yapımı hızlanmış fakat mimari
olarak bir farklılık yaşanmamıştır. Fakat ilk inşa edilen vakıf medreselerine göre biraz
daha karışık çözümlere başvurularak çeşitlendirildiği, o dönemde külliyelerin oluştuğu
görülmektedir. Külliyeler 10.ve 13. Yüzyıllarda yaptıranlar kişilerin genelde önde gelen
devlet adamları olması sebebiyle siyasi ve sosyal gelişmelerden etkilenmiştir (Turcan
1996).

Türeyen (2003) tarafından Yükseköğretim Kurumları-Yerleşkeler adlı çalışmasında;
“Medrese ve külliyeler, kentin bir bölgesinde yaygın bir şekilde konuşlandırılmış, çeşitli
disiplinlerde öğretim ve öğrenim yapan, kendi içinde yeterli yapı gruplarının ve bunlara
ait ihtisaslaşmış hizmet alanlarının yan yana getirilmesi ile oluşturulmuş kompleksler
olarak, modern üniversitenin Osmanlı dönemi öncüleridirler. Bir başka deyişle, bunlar
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çeşitli fakülte binaları ile bu binalara hizmet veren ve uygulama alanları oluşturan yapılar
bütünü olarak görülmektedirler” şeklinde ifade etmektedir.

Tanzimat sonrasında açığa çıkan batılılaşma eğilimi sonucu genel eğitim kurumları 18.
Yüzyılın ortalarında açılmaya başlamıştır. Bu eğitim kurumlarından ilki olan
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun 1773’te kurulmuştur. Bugünkü Boğaziçi, İstanbul
Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi üniversitelerin
temeli 19. Yüzyıl sonları ve 20. Yüzyıl başlarında kurulan üniversitelere dayanmaktadır.
Bunlardan ilki Darülfünun-ı Osmaniye 1863 yılında eğitime başlamış fakat farklı sebepler
neticesinde kapatılmıştır. 1900 yılında ise ismi Darülfünun-ı Şahane olarak değişmiş ve
tekrar eğitime başlamıştır. II. Meşrutiyet’in ilanı ve sonrasında yapılan ıslahat çalışmaları
sonucunda ismi tekrar değiştirilerek İstanbul Darül-fünunu adını almıştır (Omay 1990).

Cumhuriyet’in ilanından sonra yapılan eğitim reformları neticesinde eğitim sistemi köklü
bir değişim içine girmiştir. Bu değişimlerin ilki 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu
olmuştur. Cumhuriyet’ten itibaren üç önemli üniversite reformu olmuştur. Bunların
birincisi 1933, ikincisi 1946 ve üçüncüsü 1981 reformudur. Bu üç reform hareketinde de
temel kriterler, üniversite ara-üst organları ile üniversite ve fakülte organlarının oluşumu
ve görevleri üniversitenin demokratikliği ve özerkliğini olmuştur. 1933 ve 1981 yapılan
değişikliklerde üniversite yöneticileri atama yolu ile göreve gelirken, 1946’da bu yol
değişmiş ve üniversite yöneticileri seçim yoluyla göreve gelmiştir. Kısaca özetlemek
gerekirse kararlarda 1933 Reformu kişilerin, 1946 Reformu kurulların, 1981 Reformu ise
Yükseköğretim Kurulu yanında üniversite içinde kişilerin etkin ve ağırlıkta olduğu bir
yönetim biçimini hayatımıza sokmuştur (Arslan 2005).

1939 yılında toplanan Milli Eğitim Şura’sında Hasan Ali Yücel, Cumhuriyet’in
yükseköğretim politikasını “yükseköğretim kurumlarını Anadolu’ya yaymak, Ankara ve
doğuda hemen birer üniversite kurulmasına çalışmak, Anadolu çocuklarını kendi
çevrelerinde yüksek eğitim imkânlarına kavuşturulmasını sağlamak” olduğunu
söylemiştir. Bu kararın sonucunda 1942 yılında Yüksek Köy Enstitüleri açılmıştır (Şuben
1980). Daha çok akademilere dayanan yeni bir yükseköğretim sistemi 1950–1960 yılları
arasında denemiştir. 1960 yılında planlı dönemin başlamasından sonra, yükseköğretimin
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dengeli bir biçimde yurt genelinde yayılması fikri önem kazanmıştır. Üniversitelere idari
ve bilimsel özerklik 1961 Anayasası ile tekrar verilmiştir (Karakaş 1999).

1981 Reformu ile ihtiyaç duyulan ara elemanı karşılamak, gereksinmelerle taleplere
cevap vermek ve daha geniş bir kitleye eğitim sunmak amacıyla meslek okulları ve Açık
Öğretim Fakültesi açılmıştır. 1982 Yılında yükseköğretim kurumları tekrardan
teşkilatlanmış, akademiler üniversitelerin bünyesine alınmış veya kendileri üniversite
haline gelmiştir (Şen 1987).

3 Temmuz 1992’te çıkarılan 3837 Sayılı Kanun ile çoğu üniversitenin mevcut fakülte ve
yüksekokulları yeni kurulan üniversitelerin birimleri olmuş, sözü geçen üniversitelerin
temellerini atmıştır. Böylece 21 yeni üniversite ile 2 yüksek teknoloji enstitüsü ve 1 vakıf
üniversitesi kurulmuştur. 1993’te yeni bir devlet üniversitesi, 1994’te ise iki yeni vakıf
üniversitesi kurulmuştur. 1994-2003 seneleri arasında Türkiye’de İstanbul ve Ankara
başta olmak üzere birçok ilde 21 vakıf üniversitesi açılmıştır.

2006 senesinde mevcut devlet üniversitesi sayısı 53 iken, 5467 Sayılı Kanunun yürürlüğe
girmesinin ardından 68’e ulaşmıştır. 2006 ile 2011 döneminde kurulan üniversitelerle bu
sayı 103’e ulaşmıştır. 2015 senesinde mevcut üniversite sayısı 109’u devlet üniversitesi
ve 76’sı vakıf üniversitesi olmak üzere 185’e ulaşmıştır. 1933 ile 2015 yılları arası
dönemde üniversite sayıları hızla artış göstermiştir (Şekil 2.1).

Üniversiteler ürettikleri bilimle içinde bulundukları topluma yarar sağlamışlardır. Her
türlü bilginin üretildiği ve paylaşıldığı üniversiteler, bu özellikleri sebebiyle toplumla sıkı
bir bağ içerisindedir. Bilimin üretime odaklanması yönü ile üniversitelerle toplum
arasında karşılıklı bir etkileşimin mevcut olması beklenmektedir. Bu sebepten dolayı
üniversiteler toplum tarafından her zaman desteklenmiştir. Bilimin düzgün bir şekilde
üretime yönlendirilemediği toplumlarda ise üniversite sadece aksesuar görevi yapan bir
kurum olarak yerini almıştır (Omay 1990).
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Şekil 2.1 Türkiye’deki üniversitelerin 1933 ile 2015 yılları arasında sayısı
Üniversitenin toplumdaki rolünü hem nicel olarak, hem de nitel olarak ele almak gerekli
olacaktır. Üniversitenin nicel görevi, ihtiyaç duyulan insan gücünü topluma katmak, bilgi
dağarcığını genişletmek ve bunları bir sonraki nesillere aktarmak iken uzun vadede daha
mühim olan nitel görevi ise yeni değerler teklif ederek toplumun ufkunu açmak ve
genişletmektir (Sönmez 1972).

Geray’a (2003) göre; üniversitelerin toplumla olan etkileşimleri, gerçekte üniversitelerin
toplumdaki işlevleriyle yakından bağlantılıdır. Çünkü üniversiteler; bir yandan öğretim
işleviyle toplumun, kültürel birikimini ve bilimsel verileri bir sonraki nesillere aktararak
bireyin toplumsallaşmasına yardımcı olurken, öte yandan da toplumdaki ekonomik,
kültürel, siyasal ve teknolojik değişiklikleri toplum yapısındaki sorunları, sahip olduğu
işlevsel özellikleriyle incelemek, geliştirmek ve bunu bir çözüme kavuşturma zorundadır.

Üniversite yerleşkeleri ve içinde bulundukları kent arasındaki etkileşim, bir anlamda
sahip oldukları fonksiyonel zenginliklerin yanı sıra, ulaşım ve iletişim olanaklarına göre
de çeşitlilik kazanmaktadır. Zamana bağlı olarak yapısal gelişmelerden kaynaklanan
mekân daralmasının sonucunda bu etkileşim daha çok ekonomik, sosyal ve kültürel
yönleri ile farklılık göstermekte ve ön plana çıkmaktadır (Taşova 2001).
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Fiziksel yönden büyüme eğilimi gösteren üniversiteler, işlevsel yapılarından dolayı, farklı
alan kullanımlarını iç içe ya da yan yana barındıran eğitim kuruluşlarıdır. Barınma,
dinlenme, ulaşım ve çalışma gibi temel kent fonksiyonlarını küçük ölçeklerde
bünyelerinde bulundururlar. Kentler ise fiziksel, demografik, sosyal, ekonomik ve
ekolojik yapıları ile çevrelerinden farklılık gösteren mekanlardır. Bu benzerlikler
bağlamında kent ve üniversite arasındaki organik bağ gün yüzüne çıkmakta ve kentyerleşke arasındaki ilişkilerin planlanması zorunluluğu önem arz etmektedir (Dober
2000).

Yerleşke ve kent arasındaki mekânsal ilişkide ise dikkat edilmesi gereken en önemli
nokta, bahsi geçen kentin ekonomik, sosyal ve fiziksel gelişmişlik düzeyidir. Kentin her
yönden gelişmişlik seviyesi yeni kurulan üniversite kampüslerinin konumlandırılmasında
yönlendirici bir etkendir. Bu sebepten dolayı, kent ve yerleşke ilişkilerinin mekânsal
organizasyonunda, kentin genel yapısı ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi zorunlu hale
gelmekte ve yerleşke yerinin seçiminde standart yaklaşımlarda bulunulmaması gereği ön
plana çıkmaktadır (Bodur ve vd. 2005).

Kentle olan mekânsal ilişkisi zengin bir yerleşkedeki akademik ortamın ve üretimin, o
kente ait kültürel değerler ile toplumsal ihtiyaçları gidermesi de zengin olmaktadır.
Benzer şekilde kentsel değerler de buna koşut kazanımları üniversiteye sağlamaktadırlar.
Kentle bağı yetersiz olan kampüslerdeki üniversitelerin kentle karşılıklı bağları da zayıf
olmakta ve sonucunda sorunlar ortaya gün yüzüne çıkmaktadır (Ekinci 2005).

Sözen’e (2003) göre; içi doldurulmamış beton yığınları arasında kalmış bir eğitim
üniversitelerin amacına hizmet edemez. Yeni kurulmuş bir yerleşkedeki fiziksel gelişim
sonra derece önem arz etmektedir. Öncelikle kentin içinde bir tarihsel kimliğini
özümseyerek fiziksel tasarıma başlanılması, o kentin o bölgenin üniversitesi olma
yönünde atılan en önemli adımlardan biridir.

Robert Koleji, 1863 senesinde Güney Yerleşkede kurulmuş ve 100 seneyi geçen bir süre
boyunca gelişmesi bu yerleşkede devam etmiştir. Boğaziçi Üniversitesi’nin 1971 yılında
Robert Koleji’nin mekân, kültür ve geleneklerini miras alarak kurulmasının ardından
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Güney yerleşkesi üniversitenin büyümesi süresinde yeterli kalamamıştır. Yerleşke
gelişimi; Kuzey, Hisar, Uçaksavar, Kandilli ve Sarıtepe Kampüslerinin de bünyeye alarak
alınmasıyla sürdürmüştür. Sonuç olarak Boğaziçi Üniversitesi toplam 1.769.106 m2 (176
ha) arazi üzerinde 212.707 m2 (21 ha) kapalı alana sahip olmuştur (Anonim 2017).

Üniversite hem fiziksel, hem de akademik olarak genişleyip gelişmeyi sürdürmüştür.
Üniversitenin eğitim binaları genel olarak Güney yerleşkede bulunmaktadır. Tarihi
binaları, eşsiz manzarası ve Rumeli Hisarı’yla Güney yerleşkesinin eşsiz bir atmosferi
bulunmaktadır.

Güney yerleşkesi yaygın bir yerleşim modeline sahip olmasına karşın bütün birimler
kendi içerisinde düzenli bir sistemdedir. Bu bağlamda Güney yerleşkesi tarihi binaları ve
tarihi binalara uygun çevre düzenlemesi ile oldukça dikkat çekici bir yapıdadır.

1986 senesinde kurulan ve kurulduğunda 386 öğrenci ile eğitime başlayan Bilkent
Üniversitesi, 9 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ile bünyesinde bulunan 34
lisans, 4 ön lisans ve 58 lisansüstü programı ile 13.000 öğrencisi ile varlığını
sürdürmektedir. Bilkent Üniversitesi yerleşkesi yerleşim modeli olarak, moleküler
yerleşim biçiminin bir örneğidir. Kendi içerisinde işlevsel bütünlüğü olan birimlerin
meydana getirdiği üç ayrı çekirdek alandan oluşmakta ve her bir çekirdek ise ayrı bir
yerleşke olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda yerleşkeler Merkez, Orta ve Doğu
yerleşkeleridir. Bu yerleşkelerden Orta yerleşke, kuzeyinde bulunan gölet ve vadi ile
Bilkent Üniversitesi’nin görsel açıdan en güzel yerleşkelerinden bir tanesidir.
Yerleşkelerin yakınında ise geniş kapsamlı bir alışveriş merkezi hizmet vermektedir.
Doğu yerleşkesinin yanında ise Bilkent Oteli ve Konferans Merkezi hizmet binası yer
almaktadır. Doğu yerleşkesinde ve Merkez yerleşkesinde spor alanları ve öğrenci yurtları
yer almaktadır. Yine bu yerleşkelerde sağlık merkezleri de yer almaktadır. Farklı
hizmetler sunan her birim kaplamış olduğu alanla, fakülteler arasındaki yaya ilişkisinin
de oluşmasına hizmet eder. Yerleşkenin ana çizgisini ve farklı mekân kullanımlarının
genel çerçevesini bu dolaşım ağı belirlemektedir. Dolaşım ağı üzerinde yerleşkenin
yapısal peyzajına olanak sağlayan geniş açık alanlara da yer verilmiştir (Arkun ve Özkal
2005).
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1963 senesinde bugünkü yerine taşınan ve Türkiye’nin ilk yerleşkesi olma özelliğine
sahip Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ), 28.000’den fazla öğrenci
bulunmaktadır. Toplam mezun sayısı ise 120.000’in üzerindedir. ODTÜ yerleşkesi
Ankara şehir merkezinden 7 km uzaklıkta bulunmaktadır. ODTÜ Yerleşkesi yerleşim
modeli olarak lineer yerleşim sistemine bir örnek teşkil etmektedir. Akademik birimler
ile idare binası bir arada konumlandırılmış ve Rektörlük binası yerleşkenin merkezi
noktasına konumlandırılmıştır. Yürüyüş yolları ise Rektörlük ile diğer birimler arasında
eşit mesafe olacak biçimde oluşturulmuştur.

Öğrencilerin barınma ihtiyaçları yerleşkede bulunan 18 yurt binası ile giderilmektedir.
Söz konusu yurtlarda yaklaşık olarak 6.500 öğrenci barınabilmektedir. Yerleşke
içerisinde pek çok alışveriş merkezi, kantin, PTT, eczane, banka şubesi, butik ve kırtasiye
gibi birimler yer almaktadır. Yine yerleşke içerisinde 3 adet kapalı spor salonu, açık ve
kapalı havuzlar, voleybol ve basketbol sahaları, koşu parkurları gibi spor alanları
bulunmaktadır. Yerleşke içinde, yaklaşık 45.000 dekarlık (4,5 ha) ODTÜ Ormanı dışında,
kullanım alanlarının arasında ve çevresinde geniş çim alanlar ve açık yeşil alanlar
bırakılmıştır. ODTÜ Teknokent alanı yerleşim planı, yazılım evleri, araştırma
laboratuvarları, prototip üretim merkezleri, sağlık ve spor tesisleri, konaklama ve eğitim
tesislerini de içine alacak şekilde planlanmıştır. Yerleşim planları yapılırken, çevreye
uyumlu ve doğa ile iç içe, az katlı binalar, zengin yeşil alanlar, açık spor alanları, gölet
vb. yaşam kalitesini yükselten unsurların da mevcudiyeti dikkate alınmıştır.

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep-Kilis Karayolu üstünde şehir merkezine yaklaşık
olarak 7 kilometrelik uzaklıkta yer almaktadır. Yerleşim alanı toplam 230 hektardır ve 84
hektarlık bir alana sahip olan Yelligedik İl Ormanı da üniversite yerleşkesi içindedir.
Şehrin konut alanının genişlemesi ile birlikte yerleşke ve şehir bütünleşmiştir (Kortan
1981).

Üniversite; akademik birimler, ortak kullanım alanları ve barınma alanları olmak üzere
üç bölgeden meydana gelmektedir;
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- Akademik bölge 270 000 m²’lik (27 ha) bir alan kaplamakta ve 12 adet yapı bloğu
içermektedir.
- Ortak kullanımlar bölgesi, akademik bölgenin tam ortasında merkezde yer almakta ve
160x48 metrelik çizgisel bir alan kaplamaktadır.
- Konut bölgesi ayrı bir bölge olarak tasarlanmış, rahat ve sakin bir bölge yaratılmaya
çalışılmıştır. Yerleşmenin tasarlanışında ‘toplu’ (compact) biçimdeki modelin avantajları
öncelikle ele alınarak, merkezi bir planlamaya gidilmiş, tüm yerleşmenin yaklaşık 1000
m çapında dairesel bir alanda tasarlanması düşünülmüştür. Tasarımdaki ana ilke, yaya ve
taşıt trafiğinin birbirinden kesin hatlarla ayrılmasıdır. Araç yaya ayrımı Radburn
sistemine göre yapılmış olup, çıkmaz sokaklar düzenlenmiştir. Ortak kullanımların
bulunduğu alan en yoğun bölge olup yerleşmenin en uzak noktasından 10 dakikalık
yürüme mesafesindedir. Genel olarak yerleşim modeli büyüyebilir ve dinamik bir yapıya
sahip olmasına karşın, akademik bölgeyi çevreleyen motorlu taşıt yolu, büyümelere
imkân tanımayacak niteliktedir (Karakaş 1999).

2.4 Üniversite Yerleşkelerinde Alanın Kullanılması

Öztan’a (1970) göre; bir üniversite yerleşkesinde bulunması gereken alanlar, iç mekan ve
dış mekan alan kullanımları olarak aşağıda özet olarak verilmiştir (Çizelge 2.1). Özet
olarak yerleşke alanlarının seçimine ilişkin ölçütlerin; dış mekan alan kullanımları ve iç
mekan alan kullanımları olmak üzere iki grupta toplanabileceği görülmektedir. Esasen
belirtilen grupta yer alan faktörlerin önem derecelerinin hem üniversitenin konseptine,
hem de fonksiyon çeşitliliğine bağlı olacağı açıktır.

Birçok örnekte de görüldüğü üzere üniversite kampüsündeki alan kullanımları, kent
arazilerinin kullanımı ile benzerlik gösterdiği vurgulanmalıdır. Uluslararası Modern
Mimarlar Kongresi (CIAM) 1933 yılında Atina Antlaşmasına göre kentte bulunan
kullanım alanlarını; çalışma alanları, barınma alanları, dinlence-gezi alanları ve ulaşım
alanları olmak üzere dört başlık altında toplamıştır. Bu antlaşmaya göre tespit edilmiş
olan bütün bölümlemeler üniversite yerleşkeleri için de geçerli olduğu açıkça ortaya
çıkmaktadır (Doğan 2003).
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Çizelge 2.1 Üniversite yerleşkesinde bulunması gereken alanlar
Dış mekân alan kullanımları

İç mekân alan kullanımları

Açık hava müzesi

Kapalı sinema

Arkeoloji müzesi

Kapalı tiyatro

Botanik bahçesi

El sanatları ve hobi stüdyoları

Sağlık merkezi

Konser salonu

Kültürel ve doğal özellikleri korunmuş yerler

Bilgisayar laboratuvarı

Öğrenci yurdu ve kreş

İnternet merkezi

Lojman

Öğrenci dinlenme merkezleri

Üniversite kitap satış merkezi

Üniversite kütüphanesi

Spor tesisleri

Sosyal tesisler

Açık mekân toplanma yerleri

Öğrenci kulüpleri

Geleceğe dönük kullanışlar
Amfi tiyatrolar
Çok amaçlı salonlar
Su depoları
Sirkülasyon alanları
Otoparklar
Alışveriş merkezleri
Rekreasyon alanı
Fidanlıklar
Açık ve kapalı yüzme havuzları

Oruçkaptan (2003) ise, üniversite yerleşkesi içinde yer alması olası birimleri; akademik
birimler, sağlık birimleri (Tıp Fakülteleri, araştırma ve uygulama hastanesi, hemşirelik
yüksek okulları, mediko-sosyal vb.), yönetim birimleri, sosyalkültürel birimler (toplantı
salonları, klüp ve dernekler, yemekhaneler, rekreasyon alanları, alışveriş mekanları vb.),
yerleşim birimleri (lojmanlar ve yurtlar), güvenlik ve destek birimleri (garaj, tesisat
atölyeleri, depolar vb. ), açık ve yeşil alanlar (gezi ve bisiklet yolları, meydanlar ve
toplanma alanları, otopark, bahçeler vb.) olarak sınıflandırmıştır.

Yerleşkelerin yapısal alan tasarımında akademik bölge, yönetim- sosyal alanlar bölgesi,
barınma bölgesi ve ulaşım bölgesi olmak üzere genellikle dört ana bölgeden söz
edilmektedir. Akademik Bölge; Eğitim, öğretim ve araştırma işlevlerini yerine getiren
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fakülteler, laboratuvarlar, amfi, idare ve yönetim binaları, Yönetim-Sosyal Alanlar
Bölgesi; Yerleşke yaşayanlarının ortak kullanım mekanları olup; rektörlük, bilgi işlem,
kütüphane, yemekhane, spor tesisleri, alle, etkinlik ve sergi alanları, Barınma Bölgesi;
Öğrenciler, öğretim üyeleri ve idari personele yönelik yurtlar, lojmanlar ve bu mekanların
ihtiyacı olan açık ve kapalı alanları ve Ulaşım Bölgesi ise Yerleşke içindeki tüm
kullanımları birbirine bağlayan ve yerleşkeyi kentle ilişkilendiren araç ve yaya trafiğini
sağlayan yolların bulunduğu alanlardır (Arkun ve Özkal 2005).

2.5 Konumlarına Göre Üniversite Yerleşkeleri

Üniversite yerleşkelerinin şehir içlerinde yer bulunmasının ve iç içe düşünülmesinin en
mühim nedeni kentin ve üniversitenin sosyal yapılarıdır. Kentler henüz bu kadar yoğun
bir yapılaşmaya sahip olmadıkları için üniversiteler ihtiyaç duydukları alanları rahatça
bulabilmekte ve böylece ve gelişimlerini devam ettirebilmektedir (Erkman

1990

ve

Aydıncık 1982).

Avrupa’nın eski üniversite şekilleri, şehrin içinden çıkmış ve onun yapısını almışlardır.
Şehirle birlikte etkileşim içinde olan ve yaşayan bu üniversitelerin, şehirle aralarında sıkı
bir bağ olduğu gözlemlenmektedir. Üniversiteler, önceleri kent içindeki ayrı kolejler
konumundan, ortak binalardan oluşmuş üniversiteler konumuna gelirken, aynı
üniversiteyi oluşturan binaların kent içinde belli bir bölge içinde yoğunlaşmış olarak,
değişik yerlere dağılmış oldukları görülmektedir (Erkman 1990).

Şehir içindeki üniversitelerin gelişim süreçlerine yakından baktığımızda, başından beri
savunduğumuz etkileşim olgusunu, düşüncelerin, yaşam tarzının mekâna yansımasını
aşamalar halinde görmek mümkün olabiliyor. İlk kurulan üniversiteler şehir içindeki bazı
evlerde eğitime başlamıştır; daha sonra zaman içinde kilisenin kanatları altında olan
kolejlere ortanda şehir içinde üniversite mahalleri oluşturmaya yönelen bir tarihsel
gelişim göstermiştir. Britanya’da ise Oxford ve Cambridge, üniversite kentleri haline
gelmişlerdir. (Sönmezler 1995).
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Şehirler zamanla, değişen şartların etkisi, Rönesans, reform hareketleri ve sanayi
devrimiyle büyümeye başladılar, yaşam koşullarında, fonksiyonlarda değişmeler
meydana geldi ve metropol şehir kavramı ortaya çıkmaya başladı. Bu süreç öncesinde
kentin kendisini kontrol altına alabildiği bir büyüklükte iken, yaya ulaşımı açısından
ölçeğini henüz kaybetmemiş iken, yoğun dokusu içerisinde ulaşımın yaya olarak
yapılabildiği mesafelerde yer alan farklı binalar büyük iletişim sorunları taşımadıkları
gibi, şehir açısından pozitif katkılar getiriyorlardı. Şehir içi üniversitelerin başlıca
problemi olan büyüme ve gelişme, şehir arazilerinin henüz yoğun olarak kullanılmamış
olması sonucu kısmen açığa kavuşturuyor, yeni binalara, gelişme ve büyümelere imkân
bulunuyordu (Erkman 1990).

Türkiye’deki üniversiteler 1950’li yıllara kadar kent içinde bulunuyordu. Bugün dahi
şehir içindeki varlıklarını sürdüren birçok üniversite bulunmaktadır. Bir üniversiteye
bağlı birçok müstakil birimler gelişimlerini şehir içerisinde sürdürmektedirler. Bu
birimlere ait yıpranmış birçok yapı yenilenmekte ve birçok birimler için arazi
bulunabildiği kadar, yeni yapılar inşa edilmektedir (Türeyen 2002).

Üniversitenin şehir içinde bulunması, genellikle kendisinden beklenen ilk görevi
karşılamaktadır. Şehir ve üniversite arasındaki sıkı bağı oluşturmaktadır. Şehir ile öğrenci
arasında sosyal kaynaşma gerçekleşirken, öğrenci şehre girer, şehir ekonomik olarak
kalkınır, şehirlide üniversitenin şehre getirdiği yeni hava, kültür ortamı ve eğitimden
faydalanır, üniversitenin donatılarını kullanarak bütünleşirler. Fakat bir durum göz ardı
edilmemelidir. Tüm bu etkileşim, birbirine kenetlenme sadece üniversitenin yapısal
olarak kent içindeki konumuna bağlı değildir. Üniversitelerin şehrin içinde, merkeze
yakın konumda bulunmasının farklı avantajları vardır. Bunlar; öğrencilerin şehir ve
şehirdeki insanlarla kaynaşarak yaygın eğitim yoluyla da gelişimlerini sağlamaları;
şehirdeki insanların ise üniversitenin eğitim ve bilimsel ortamından, kütüphane,
oditoryum ve spor salonları gibi olanaklarından faydalanmaları olarak sayılabilir. Yapı
adalarında gelişen üniversitelere, “şehir içi yerleşkesi” denir. Bu tip üniversiteler,
genellikle şehir içindeki yapı adalarında, kentsel kullanıma açık, şehrin bir parçası gibi iç
içe oluşurlar (Sönmezler 1995).
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Şehir içindeki üniversite kapılarını şehir halkına açıyor mu? Şehir halkı öğrenciyi
benimseyip sınırları içinde ikamet etmesine izin veriyor mu? yabancılaşma olgusu
yaratmayı reddediyor mu? Bu soruların karşılığında ortaya çıkan alt gruplar şehir içinde,
dışarıya açık üniversiteler; şehir içinde dışarıya kapalı üniversiteler olarak sıralanabilir.

20. yüzyılda sayıları artan ve nüfusu 30 binlere varan üniversite kampüslerine yer
bulabilmek büyük bir problem haline gelince, Avrupa’nın eski ve geleneksel “kent
üniversitesi‟ yerine şehir dışında kendisi bir şehir olmaya yüz tutan “üniversite kentleri‟
kurulmaya başlanmıştır (büyük kent dışı üniversiteler) (Kortan 1981).

Yerleşke, şehirlerin günlük yaşam karmaşasından geriye çekilerek doğaya yaklaşan,
kendi iç komününü oluşturmaya çalışan ve aynı zamanda da sosyal ideallerin fiziksel
planlamaya yansıdığı mikrokosmos kent olarak ifade edilebilir. Olmsted’in görüşüne
göre, yerleşkeler ne şehrin çok dışında ne de şehrin tam ortasında olmalıdır, yerleşke için
en uygun konum şehrin hemen dolaylarıdır. Üniversiteler çevre ile bütünleşmeli,
üniversitenin açık alanları kamunun faydalanabileceği şekilde olmalı, yurtlar kışla
görünümünden uzaklaştırılmalı ve konaklama için öğrenci yurtları yapılmalıdır. Şehir dışı
üniversiteler temel fonksiyonlarını koruma şartıyla, öğrencileri için gereken hayat
şartlarını sağlama vazifesini yerine getirmeye çabalayan, kendine yeten üniversite
şehirleri yani yerleşkeleridir (Türeyen 1999).

Özellikle 1960’lı yıllar itibarıyla üniversiteler başta Avrupa ülkeleri olmak üzere şehir
dışında konumlanmaya başlamıştır. Erkman (1990), bunun başlıca sebeplerini aşağıdaki
gibi sıralanabilmektedir:
i. Gelişmenin sınırlanması: Yeni fakülte ve yüksekokulların eğitim öğretime başlaması
ile öğrenci sayısında yaşanacak artışa yanıt verebilecek yeni binaların şehir içinde
bulunamaması. Süreç içinde üniversite nüfusunun artması ile bu gelişmeye yanıt
verebilecek şehir içindeki yapıların ve arazilerin yetersizliği, fiziki manada gelişememe
problemi üniversiteleri şehir dışı yerleşkelerine yönlendirmiştir.
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ii. İletişim ve ulaşım araçlarında gelişmeler: İletişim araçlarında ve ulaşım olanaklarında
yaşanan gelişmelerle birlikte şehir dışı yerleşkeye erişim her bakımdan kolay olmaya
başlamıştır.
iii..Prestij sembolü: Geniş alanlarda gelişmiş teknolojilerle donatılmış eğitim
kurumlarının inşa edilmesi yöneticiler için bir prestij sembolü olmuştur.

Şehir dışı yerleşkeler, şehir içi yerleşkelerde var olan problemlere bir çözüm arayışı
esnasında ortaya çıkmış ve kendi problemlerini de yaratmıştır. Üniversiteler şehir içinde
konumlandığı sırada; kitaplıkları, kütüphaneleri, düzenlenen seminer ve kongreleri,
müzeleri ve sergileri ile topluma kültürel olanaklar sağlamakta ve aydınlarla halk
ilişkisinin kurulması kolaylaşmaktaydı. Aydınlar ve halk birlikte yaşayarak şehri
paylaşıyor ve birbirlerine ulaşabiliyorlardı. Ancak üniversitelerin şehir dışında
konumlanmaya başlamasının ardından üniversitelerin toplumsal gelişime olumlu etkileri
zedelenmeye başlamıştır. Bu bağlamda en önemli problem aradaki fiziki bağı yeniden
inşa edebilmektir (İnceoğlu 1982; Aktaran: Erkman 1990).

Şehir dışı yerleşkelerin pozitif yönleri ise yeni ve teknolojik bağlamda ilerlemiş
mekanlarda eğitim ve araştırma olanaklarının sağlanması, gelişme ve büyüme olanağının
var olması, disiplinler arası iletişimin kolaylığının sağlanabilmesi, yerleşke içerisinde
ulaşım kolaylığının ve ortak tesislerin yoğun kullanımının sağlanması sayılabilmektedir
(Erkman 1990).

Türeyen’e (2003) göre yerleşke fikrinin oluşumunda, şehir dışı yerleşkelerinin
oluşumunda başlıca önemli nedenler var olmuştur. Üniversitelerin ortaya çıktıkları
dönemin başlangıcından itibaren yaşanan gelişmeler sonucunda, bilim ve teknoloji
alanındaki ilerlemeler ve akademik işlevlerinin artması ve sonucunda bu kurumları
oluşturan birimlerin kapasitelerinin genişlemesi ve büyümesi; değişen akademik
çalışmaların içeriğiyle disiplinler arası iletişimdeki ihtiyaçların artmasıyla, aralarında
olması gereken akademik işbirliğini kolaylaştıracak fiziksel koşulların sağlanması
gerekliliği ve bunu gerçekleştirecek ilk maddenin fiziksel mesafenin yakınlığını
sağlamak, üniversite kullanıcılarının, çalışma alanlarına uzun mesafeler kat ederek
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ulaşmaları yerine bu alanlarla iç içe yaşamak suretiyle, performanslarını arttırmaları
ihtiyacı, kent içerisinde tüm bu fiziksel koşulları sağlayacak, geniş ve karmaşık işlevli
fiziksel tesislerin yerleşimlerine olanak sağlayacak geniş alanların bulunamaması gibi
sebepler yerleşkelerin kent dışına çıkmalarına yol açmıştır. Şehir dışı yerleşkeler şehir
merkezine uzak alanları gelişmiş ve kentsel yoğunluğa erişen alanlara dönüştürebilme
potansiyeline sahiptir. Söz konusu potansiyel ise tüm bölgenin gelişimini olumlu yönde
etkilemektedir.

Hoeger’e (2009) göre; Avrupa’da 1960’lı yıllar sonrasında inşa edilen yerleşkeler, şimdi
kimlik bunalımı yaşamakta ve bu bağlamda değişime gitmektedir. Asya toplumlarında
ise böyle bir durum göze çarpmamaktadır. Pek çok Asya ülkesinde tek fonksiyonlu
yerleşkeler bir sorun olarak görülmemektedir. Tam tersi, gelişmenin simgesi olarak
nitelendirilmektedir. Bunun bir örneği olarak Çin’de bulunan Guangzhou Üniversitesi
karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’de son dönem kurulan üniversitelerin neredeyse tamamı şehir dışında ya da
şehrin çeperinde yer almaktadır. Bilhassa 2006 senesinden sonra kurulmuş bütün
üniversiteler genelde küçük illeri seçmekte ve bu yönde çalışma amacıyla şehir dışı ya da
şehrin çeperinde kurularak merkezlerle de bağlantılarını sağlamaktadır. Burada değinmek
gerekir ki şehir dışı ve şehir çeperi, söz konusu şehrin büyüklüğü ve çeperi ile doğru
orantılıdır. Bu bağlamda metropollerle kıyaslama içine girmek doğru olmayacaktır.

Yerleşkeler şehir dışında kurulmuş olsa dahi bazı ihtiyaçların karşılanması mecburiyeti
vardır. Yerleşkeler şehir dışında ya da şehrin çeperinde konumlanmış olsa bile fiziki
olarak şehir toplumu ile temel hedef olan ortak kullanımlardan en fazla faydanın
sağlanabilmesi bağlamında söz konusu mesafeye dikkat edilmelidir. Mesafenin en uygun
boyutta ayarlanması sonrasındaysa önümüzde şehir merkezinden uzak olan bir yapısal
kurum bulunmakta ve içinde bir yaşam sürmektedir. Bu bağlamda bu yaşam formuna
uygun mekân sağlanmış ancak şehrin kalbinden koparılmıştır. Bu halde sıra bir bağ
oluşturarak ekonomik ve kültürel paylaşımın fiziki bağı olan ulaşımın en kolay ve
sürdürülebilir şekilde çözümlenmesi ile ilk problem aşılmış olacaktır.
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Üniversite yerleşkelerinin şehre uzaklığı en fazla 15 – 20 km mesafede olmalıdır. Bu
bağlamda ilk sorun şehri ve yerleşkeyi buluşturmak ve sonraki hedefi konumlarken
eğitim ve araştırma noktalarında iş birliği içerisinde olması gereken kurum ve kaynaklarla
iletişim içinde olması sağlanmalıdır. Bunun yanında şehir dışı yerleşkeler kendi
özgürlüğünü ilan ederek ek bir güç olarak orada bulunuyor ise, tabii ki şehirle de destek
paylaşımları içinde bulunmaya devam etse bile kentsel altyapı imkanlarından, ulaşım
araçlarından, enerji kaynaklarından, su ve kanalizasyon sistemlerinden maksimum
faydayı sağlıyor olması gerekmektedir.

Tasarım ve karar aşamalarına ölçek bazında bakıldığında şehir dışına çıkma
mecburiyetinden sonra karar alınarak en etkin ve doğru konum belirlenmelidir. Şehir
ölçeğinden yerleşke alanının ölçeğindeki tasarım kararlarında dikkat edilmesi gereke
noktalar bulunmaktadır. Söz konusu aşamaların hepsi birbirine sebep sonuç ilişkisi ile
bağlıdır.

Şuben’e (1980) göre yerleşke içinde yaya ulaşım süresi, farklı birimler arasındaki yaya
mesafesi 5 ila 10 dakika aralığında olmalıdır ki bu da 1 km çapı olan bir daireye denk
gelmektedir. Şehir dışında olsa da merkezle bağının kopmaması gerekliliği savunulsa da
öğrencilerin bazı ihtiyaçlarını yerleşke karşılamalıdır. Eğitim, araştırma, barınma gibi
ihtiyaçların karşılanacağı biçimde uluslararası standartlar göz önüne alınıp öğrenci başına
düşen ortalama alan biçiminde hesaplanarak yerleşke ona göre biçimlendirilmelidir.

2.6 Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 28.03.1983 tarihli 2809 sayılı Yükseköğretim
Kurulu Teşkilatı Kanunu 14.07.2010 tarihli ve 6005 Sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle
eklenen Ek 25’inci maddesi ile kurulmuştur.

27732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/966 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2011
yılı programının uygulanması koordinasyon ve izlenmesine dair kararın 10’uncu maddesi
3’üncü fıkrası ile oluşturan kurul, 2006 yılı ve sonrasında kurulacak üniversitelerin
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kampüs yerinin kurul tarafından tespit edilmiştir. Danıştay Altıncı Daire Esas No:
2009/14906 Karar No: 2010/7172, Danıştay Altıncı Daire Esas No: 2011/9111 Karar No:
2015/1437, Danıştay Altıncı Daire Esas No: 2012/914 Karar No: 2013/5535, Danıştay
Altıncı Daire Esas No: 2011/7565 Karar No: 2013/8520, Danıştay Altıncı Daire Esas No:
2012/146 Karar No: 2015/1438, Danıştay Kararları incelenmesinde; üniversite alanı
olarak belirlenmesinde 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Nazım Revizyon İmar
Planı ile 1/1000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar planının iptali ile açılan
davada, planda öngörülen alanın, E-5 karayolunun viyadükle üzerinden geçtiği bir alan
olduğu, hem de birinci ve ikinci derece yollarla çevrili olduğu, özellikle birinci derece
yolun geçtiği ön cephenin yoğun bir trafik yükünü taşımakta olduğu, bu durumun
üniversite alanı olarak belirlenen iki yapı adasının çok yoğun trafik gürültüsüne maruz
kalacağını gösterdiği, ayrıca üniversite kullanımına ayrılan, alanların arka cephesinin ise
yoğun bir yapılaşma baskısı altında olduğu, bu durumun üniversite içinde ciddi
sıkışmışlık etkisi yaratacağından öğrencilerin ve öğretim üyelerinin psikolojileri
açısından tercih edilemeyeceği dolayısıyla planlama teknikleri açısından doğru bir yer
seçimi olmadığından davanın imar planlarında şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına
ve kamu yararına uyarlılık bulunmadığı gerekçesi ile iptaline karar verildiği, Danıştay
Altıncı Dairesi E: 2009/14906, K:2010/7172 sayılı kararından anlaşılmaktadır.
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3. ÜNİVERSİTE YERLEŞKE SEÇİM KRİTERLERİ

3.1 Üniversite Yerleşke Seçim Stratejileri
Bir üniversitenin kurulması uzun senelere dağılan süreç içinde gerçekleşmektedir.
Üniversite tasarım sürecinde ilk olarak kurulacak üniversitenin amaçlarının belirlenmesi,
yer seçimi kararlarının verilmesi, üniversitenin büyüklüğünün tespit etmesi ve
organizasyonel yapısının tertip etmesi gerekmektedir. Daha sonra bu ögeler ışığında
üniversite yerleşkesinin mimari tasarım kararları alınmalıdır. Üniversite kampüs alanının
mekân boyutu, yer seçimi kararları, kentle ve yakın çevresiyle olan ilişkisi, büyüklüğü,
nüfus büyüklüğü, ana işlevlerin gruplandırılması, dolaşım sistemi ve büyüme ve esneklik
olanaklarını kapsamaktadır.
Üniversitelerin eğitim ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra, bulunduğu kentle olan sosyal,
kültürel ve ekonomik ilişkilerinin varlığı nedeniyle üniversite yer seçimi kriterleri önem
taşımaktadır. Üniversiteler kuruldukları bölgelerin ve kentlerin gelişmesine katkıda
bulunmaktadırlar. Üniversite içerisinde yer alıp, hem üniversiteye hizmet edip aynı
zamandan bulunduğu kente de hizmet veren birimler, kent ile üniversite arasındaki bağı
güçlendirmektedir. Üniversitelerin yer seçimi iki aşamada incelenebilir. Bu aşamalar ülke
ve bölge çapındaki yer seçimi kararı ve kent ölçeğinde yer seçimi kararıdır.

3.1.1 Ülke ve bölge düzeyinde yer seçim kararı
Tekeli (1972), üniversite yer seçimi kararlarına esas olacak politik düzeydeki yerleşme
kararlarını dört maddede toplamaktadır:
- Üniversitenin merkezileşmesi (büyük kentlerde kurulması) yahut çevreselleşmesi (çevre
kentlerde kurulması) kararının verilmesi,
- Üniversitenin yerleşme kademelenmesi içinde hangi kademede ve ne tür bir temel
ekonomiye sahip şehirde kurulacağı,
- Bölgeler arası dengesizliğin azaltılmasında üniversitenin yer seçimi kararları nasıl bir
araç olarak kullanılacağı,
- Bir bölgenin kalkınmasına ve değişmesine üniversitenin katkısıdır.
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Tekeli (1972) yer seçimi kararlarının temel hedeflerini ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Yer seçimi teorilerinde klasik yaklaşımların etkisiyle ilk akla gelen hedef, maliyetlerin
minimuma indirilmesi (öğrencinin ve üniversitenin harcamaları)
- Bir üniversitenin veya üniversiteler arası sistemin performansının maksimuma
çıkarılması,
- Üniversitenin çevreye olan etkisini maksimuma çıkarılması,
- Ülke genelinde üniversitelerin dengeli dağılımı ile fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır.
Üniversitelerin ülke ve bölge çapındaki yer seçim kararlarında kullanılan sınıflandırma
kriterleri coğrafi kriterler, nüfus ve demografik strüktür, sosyal ve ekonomik kriterler
şeklindedir.

3.1.2 Şehir düzeyinde yer seçim kararı

Üniversitelerin kent ölçeğinde yer seçim kriterleri ana üç madde üzerinden
değerlendirilebilir. Bu kriterler üniversitenin çevreyle ilişkileri ile ilgili olanlar, üniversite
iç yaşantısı ile ilgili olanlar ve arazinin maliyeti ile ilgili olanlardır. Söz konusu yer seçim
kriterlerini Birkan (1972) aşağıdaki şekilde ifade etmiştir.

Üniversitenin çevreyle ilişkileri ile ilgili olanlar: Çevrenin ekonomik, toplumsal, kültürel
ve fiziksel yapısı içinde üniversitenin yeri yönünden arazileri ölçmeye yarayacak bu
kriterlerin belirlenmesinde, üniversite yapısıyla ilgili kararların yanı sıra ülke, bölge ve
şehir planlama kararlarının rolü büyük olacaktır. Üniversite iç yaşantısı ile ilgili olanlar:
Bu kriterlerin belirlenmesinde şematik plan çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu gruptaki
kriterler genel olarak arazinin büyüklüğü ve koşulları ile ilgili olacaktır. Bu koşullar
arazinin çok ya da tek parçalı olması, arazi ve arazi altı özellikleri, mikro klima ile ilgili
özellikleri gibi konuları kapsar. Arazinin maliyeti ile ilgili olanlar; alternatif maliyet
(üniversite yerine başka amaçlara yönelik kullanılması durumunda sağlayacağı yararlar)
ve üniversiteye maliyet (temin maliyeti, hazırlama maliyeti, altyapının hazırlanması,
mevcut yapıların yıkılması) incelenmekte ve sonuçlarına göre karar verilmektedir.
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3.1.3 Üniversite kampüsünün şehirle ve yakın çevreyle olan ilişkisi

Üniversitenin bulunduğu şehir ve yakın çevresiyle ilişkisi iki boyutlu şekilde
değerlendirilebilmektedir. Üniversite şehre, şehir de üniversiteye katkı sağlamaktadır.
Üniversite öğrencileri ve akademisyenler bulunduğu bölgenin olanaklarından faydalanır,
şehir halkı da üniversitenin sunmuş olduğu hastane, teknokent gibi olanaklardan
yararlanmaktadır. Yerleşke içerisinde kullanıcının bütün gereksinimlerine cevap verecek
kadar yeterli yaşam şartlarının sağlanması uzun seneler almaktadır. Bilhassa kuruluş
aşamasında olan üniversitelerde barınma, sosyal imkanlar ve farklı ihtiyaçlar için
öğrenciler şehrin kullanıcısı olmaktadır. Üniversite kampüslerinin çevresiyle olan ilişkisi
ile ilgili kriterleri;

- Şehirce ve üniversitede var olan toplumsal işlevlere yönelik olanaklar şehir halkı ve
öğrenciler tarafından kullanılabilir olmalıdır. Bunun yanında öğrenciler gereksinimlerini
şehirden sağlayabilmelidir. Bu bağlamda şehir halkı da ihtiyaç duyduğunda üniversiteden
faydalanabilmelidir.
- Şehirde yaşanabilecek acil bir problemin çözümünde üniversite yardımcı olabilmeli,
bunun yanında bölgenin üretim, kaynak kullanımı gibi problemlerine de eğilebilmelidir.
- Üniversite, bir şehirde var olan en önemli kültür merkezi olarak halka yararlı
olabilmelidir.
- Üniversitelerin yatırımları ve tüketim harcamaları şehir ekonomisinde bir hareket
yaratacaktır.
- Üniversite yerleşkesinin alanının seçilmesine şehre yakın olma ve kolay ulaşılabilirlik
önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa ulaşım ve trafik problemi tam
olarak çözülememiş ülkelerde üniversitelerin toplu taşıma araçlarına yakınlığı oldukça
önemlidir (Erkman 1990).

Üniversitenin kentle ilişkisinde önemli faktörlerden biri de erişilebilirliktir. Şuben’e
(1980) göre gelişmiş ülkelerde kentsel bütünleşmede uzaklık faktörü önemini yitirirken,
gelişmekte olan ülkelerde teknolojik olanakların düzeyiyle orantılı olarak üniversite
alanlarının ulaşılabilirliğinin artırılması önem kazanmaktadır. Kampüs alanının kente
göre konumu, kampüs alanının yakınında yerleşim alanı bulunması ya da bulunmaması

38

üniversitenin kentle olan ilişkisini etkilemekte ve kampüs alanında bulunan fonksiyonları
da etkilemektedir.

3.2 Üniversite Kurulmasının Şehir ve Bölgeye Katkıları

Yükseköğretim kurumları; toplumda verimliliğin artması, işsizliğin azalması, bireysel
gelirin artması, bunların sonucunda ülkenin ekonomik gelişiminin sağlanması ve pek çok
sosyokültürel gelişimleri de beraberinde getirdiğinden bireyler ve toplumlar için büyük
önem taşımaktadır. Üniversitenin ana misyonu, kişisel gelişime ve insanların entelektüel
yaşamlarına katkıda bulunmak olsa da üniversitelerin ekonomik etki potansiyelleri göz
ardı edilmeyecek boyuttadır. Yükseköğretim kurumları 1960’lı yıllardan bu yana birçok
Avrupa Ülkesinde bölgesel kalkınma aracı olarak görülmüş ve bulundukları bölgeleri çok
yönlü

etkileyecekleri

beklentisiyle

gelişmemiş

ve

çöküntü

bölgelerinde

yaygınlaştırılmıştır (OECD 1982, Florax 1987 ve Görkemli 1999). Görkemli’ye göre
üniversitenin katkıları; bireysel katkılar, toplumsal katkılar ve ekonomik katkılar olmak
üzere üç başlık altında incelenebilir:

i. Bireysel Katkılar: Üniversitenin temel amacı olan eğitimdir ve eğitim bireyden başlar.
Bireyi süreç içinde eğitimiyle, donanımlarıyla kendi kurumsal bütünlüğü içine alarak
yetiştirme biçimi değişmiştir. Ancak değişmeyen tek şey bireye kişisel gelişimi için
sağladığı katkılardır. Üniversite öncelikle eğitim verdiği bireylerin meslek edinmesini
sağlar, bilgi ve becerilerini geliştirir, iyi bir yaşam standardına erişebilmesi için ona
imkanlar sunar. Özaslan vd.’ne (1989) göre yükseköğretim sayesinde birey kişisel
becerilerini geliştirirken, zevk ve tüketim tercihlerinde de zaman içinde değişimler
gözlemlenir.

ii. Toplumsal Katkılar: Öncelikle bireyi geliştiren, hayata hazırlayan, algısını,
düşüncelerini geliştiren, olumlu yönde bireyi yönlendiren eğitim, zamanla ne kadar çok
kişiye ulaşırsa birbirleriyle iletişim içinde olan insanları, o toplumda yaşanan hayatı
etkilemesi kaçınılmazdır. Kurulduğu şehirde üniversite ve şehir halkı ne kadar birbirlerini
kabul ederlerse ve aralarındaki sosyal, kültürel, eğitim alışverişine olanak tanınırsa o
toplum da bu doğrultuda dönüşecektir. Üniversite, kurulduğu kentin toplumunun sosyal
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ve kültürel hayatı için büyük bir şanstır. Üniversite o toplumda sosyal ve kültürel hayatı
tek başına yaratıp yönetebilecek güce sahiptir. Bunun yanında üniversite sadece o
toplumla değil, kendi beslediği toplumunu, çevresindeki hatta tüm dünyadaki bilgiyle,
kültürle bir araya getirir. Toplum içerisinde ve toplumlar arasında sürekliliğini koruyan
etkileşim ortaya çıkar.

iii. Ekonomik Katkılar: Üniversiteler kuruldukları şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel
yapısı üzerinde önemli tesirlere sahiptir. Özellikle, üniversite öğrencilerinin yaptığı ve
yapacağı harcamalar şehrin ekonomisine bir canlılık ve hareket kazandıran önemli bir
harcama kalemini oluşturmaktadır. Bu zamanda en önemli zenginlik ve rekabet kaynağı
bilgidir. Üniversiteler bilime dayalı bilginin üretildiği, geliştirildiği ve bunları
kullanabilecek kişilerin yetiştirildiği üst düzey eğitim ve öğretim kurumlarıdır.
Üniversiteler, ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimini direkt etkileyerek bulunduğu
ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlarlar (Korukoğlu 2003).

Üniversiteler, şehirlerin imarı, yerleşim yapısının değişmesi, konut ve arazi fiyatları
üzerinde de oldukça etkili olmaktadırlar. Üniversitelerin kurulması ile birlikte yerleşke
alanlarının çevresi cazibe merkezi haline gelmekte ve kentin gelişim yönü değişmektedir
(Ökmen 2001). Üniversitelerin, kurulduğu şehirde yarattığı sosyal ve kültürel canlılık,
nüfus artışı, harcamalar ve tüketimdeki değişimlerin karşılığında, çok daha temel bir
görevi daha bulunmaktadır. Üniversite sanayi ile iş birliği içine girerek o bölgenin
kalkınmasına katkıda bulunabilir. Üniversitenin sanayiye, bulunduğu bölgenin ekonomik
faaliyetlerini sürdürdükleri alanlar ile ilgili araştırma merkezleri kurulabilir, vasıflı
eleman yetiştirebilir, bu alanda uzmanlaşan bireyleri eğitir, o kenti ve sanayisini daha
programlı ve bilimsel tekniklerle, kendi mekanını, yerleşkesini de kullanarak yardım
edebilme olanağını kullandığı takdirde, kentin ekonomisine temelde bir fayda sağlamış
olacaktır. Aynı zamanda üniversiteler bulundukları şehri teknolojiyle tanıştırmaktadırlar.
Bu durum başta sanayi kuruluşları olmak üzere kentte üretim yapan tüm kuruluşları
ilgilendirmektedir Charles (2003), bu durumun kentte ve bölgede yeni iş alanları
yarattığını, sanayi kesimini malların ve hizmetlerin üretiminde ve dağıtımında bilimsel
temelli teknolojik yeniliklere veya yeni yöntemler kullanmaya teşvik ettiğini
vurgulamaktadır.
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Görkemli’ye göre 1960’lardan Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının pek çok Avrupa
ülkesinde bölgesel kalkınma aracı olarak görüldüğünden ve gelişmemiş bölgelerde
yaygınlaştırıldığından bahsedilmiştir. Makro ölçekte bakıldığında, yükseköğretim
kurumlarının bölgelere olan çok yönlü katkılarını Florax (1987) dört başlık altında
toplamıştır:

- Bölgesel gelir, bölge ekonomik yapısı ve işgücü hareketliliğinde iyileşme sağlanması
- Konut, sağlık olanakları, iletişim ve taşımacılıkta iyileşme gibi sosyal ve fiziksel altyapı
beklentileri,
- Kültürel etkinliklerin artması, yaşam kalitesinin iyileşmesi gibi sosyal ve kültürel
beklentiler
- Eğitime katılma oranında artış, doğum-ölüm oranında değişme, göçün alması gibi
eğitimsel ve demografik beklentiler.

Gültekin’e (2008) göre; üniversiteler, istihdam ettikleri idari ve akademik personel ile
öğrencilerinin harcamaları nedeniyle kuruldukları şehirlerde değişik sektörler için önemli
miktarda talep oluşturarak şehir ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadırlar.
Üniversiteler ekonomik katkılarının yanında toplumların, sosyal, kültürel, bilimsel,
teknolojik ve entelektüel gelişiminde de önemli görevler üstlenmektedirler.

Üniversiteler; işleyiş ve yapıları ile diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil eden
kurumlardır.

Üniversite

demokratik

sistemin

yeşerdiği,

katılımcı

demokrasi

uygulamalarının örneklendiği bir modeldir. Bu yönüyle üniversiteler, bir ülkede
demokrasinin işleyişini doğrudan etkileyen kurumlardır (Durukan 2004).

Phelps’in yaptığı çalışmada görüldüğü üzere üniversitelerin kuruldukları kentin üzerinde
olumlu bir etkisi bulunmakta olup, çalışmanın sonuçlarına göre iller arasındaki
gelişmişlik farkının, söz konusu ile, doğru planlanan ve hedefleri doğru çizilen bir
üniversite kurulması halinde azalacağı ortaya konulmuştur (Phelps 1998).
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4. ÜNİVERSİTE YERLEŞKE SEÇİM STRATEJİLERİNDE YILDIRIM BEYAZIT
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

4.1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye’nin 97’nci ve Ankara’nın 5’inci devlet
üniversitesi olmak üzere 27648 sayı ve 21 Temmuz 2010 tarihli resmî gazetede
yayınlanan karar uyarınca 3 Ekim 2011 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Eğitime
başladığında 7 fakülte, 1 yüksekokul, 4 enstitü ve 1 konservatuarı bünyesinde barındıran
üniversitede bugün 12 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 19
uygulama araştırma merkezi bulunmaktadır.

2017 – 2018 eğitim öğretim yılında Tıp, Hukuk, Siyasal Bilimler, İnsani ve Toplum
Bilimleri, İşletme, Mühendislik, Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri, İslami Bilimler, Türk
Musikisi dallarında lisans, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu
dallarında ise ön lisans eğitimlerini sürdürmektedir.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkezi olan Esenboğa Külliyesi’nde; İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
bulunmaktadır.

Esenboğa Külliyesi Ankara Çubuk ilçesinin sonradan mahalle olan Yenice, Güldarpı,
Kızılca ve Melikşah mahallerinin arasında bulunan 3500 dönümlük (350 ha) bir alana
inşa edilmiştir. Arazi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne 2010 senesinde tahsis edilmiştir.
Külliye, Esenboğa Havalimanı’na 4,5 kilometre kadar uzaklıktadır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Çubuk
yerleşkesinde eğitim almaktadır. Yerleşkede Hipoterapi Merkezi ve Fitoterapi Merkezi
yanında sosyal faaliyet alanları da bulunmaktadır. Bunun yanında atçılık ve binicilik
sporları için Çubuk yerleşkesinde altyapı çalışmaları sürmektedir.
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Yıldırım

Beyazıt

Üniversitesi

Cinnah

Yerleşkesi,

Ankara

şehir

merkezinde

bulunmaktadır. Cinnah yerleşkesinde; (i) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, (ii)
Sosyal Bilimler Enstitüsü ve (iii) Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
bulunmaktadır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Keçiören Yerleşkesi, Keçiören merkezde ve çevre yoluna
yakın bir konumda bulunmaktadır. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Keçiören Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilkent
Yerleşkesi, Bilkent Şehir Hastanesinin hemen bitişiğinde, Ankara şehir merkezinde yer
almaktadır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilkent yerleşkesinde
bulunmaktadır.

4.2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşke Seçim Stratejisi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara’da kurulan 5’inci Devlet Üniversitesidir.
Kurulduğu 2010 yılından sonra büyümeye ve yeni yapıları bünyesine eklemeye devam
eden üniversite, şehir dışı üniversitesi olarak tasarlanmıştır. Bunun nedeni Ankara şehir
merkezinde yeterli alanın bulunmaması ve Esenboğa’nın alanının üniversite yerleşkesi
kurmaya elverişli olmasıdır.

Tarihi belgelerde Yıldırım Beyazıt Han’ın ismi ‘Sultan Bayezid Han’ olarak geçmektedir.
Zaman içerisinde, gerek akademik çalışmalarda gerekse halk arasındaki kullanımda bu
ismin değişik şekillerde zikredildiği görülmektedir. ‘Yıldırım Beyazıt’, ‘Yıldırım
Beyazıd’ ve ’Yıldırım Bayezid’ şeklinde kullanımlar en yaygın olanlarıdır.

Bu kullanım şekilleri arasından ‘Yıldırım Beyazıt’ Türkiye’de birçok kurum, kuruluş,
mekan ve yere isim olarak verilmiş ve bu haliyle resmi kaynaklarda olduğu gibi halk
arasında da benimsenmiştir. Üniversitenin Kuruluş Kanunu’nda da bu şekilde yer
aldığından ‘Yıldırım Beyazıt’ olarak kullanılmaktadır.
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü’nün kurulduğu alanın bir başka
özelliği ise adını aldığı padişaha dayanmaktadır. 27 Ağustos 1402 tarihinde Ankara
Savaşı’nın meydana geldiği nokta olan alana kurulan üniversite, adını dönemin padişahı
Yıldırım Beyazıt’tan almıştır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde lisans; Türk öğrenci sayısı 10.016, uluslararası
öğrenci sayısı 1338 toplam öğrenci sayısı 11.354 öğrenci bulunmaktadır. Ön lisans
öğrenci sayısı Türk öğrenci 502, uluslararası öğrenci sayısı 21 toplam 523 öğrenci
bulunmaktadır. Lisansüstü öğrenci sayısı Türk öğrenci 4.473, uluslararası öğrenci sayısı
283 toplam öğrenci sayısı 4.756 öğrenci öğrenim görmektedir.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin genellikle Ankara
Merkez ilinde bulunan üniversitenin taşınması ile birlikte gelen öğrencilerdir. Yıldırım
Beyazıt Üniversitenin Çubuk merkeze 15 km uzaklıkta, Ankara merkeze 30 km uzaklıkta
olması sebebi ile Ankara ilinin başkent olması, Esenboğa Havalimanına yakın olması ile
birlikte üniversitede bölümlerin hepsinde İngilizce eğitimi verilmesi büyük etken
yaratmıştır. Sadece Hukuk Fakültesi bölümünde %30 İngilizce eğitim verilmektedir.

Planlama çalışması yapılan alan; Ankara metropoliten alan kent bütünü içerisinde
“Kuzey Planlama Bölgesi” olarak tanımlanan bölge kapsamında Çubuk İlçesi sınırları
içerisinde kalmaktadır. Ankara kent merkezi ile Çubuk merkez yerleşim alanı arasında
kalan planlama alanı Ankara kent merkezine 30 km Çubuk yerleşimine ise 15 km
uzaklıkta, Esenboğa Uluslararası Havaalanının batısında yer almaktadır. Planlama
alanının doğusunda Esenboğa Hava Alanı, Çubuk Ankara Karayolu ve Esenboğa
yerleşim alanı, batısında Kızılca yerleşim alanı, güneybatısında Dumlupınar yerleşim
alanı ve güneydoğusunda da Yenice yerleşim alanı da bulunmaktadır.

Yaklaşık 480 hektar büyüklüğe sahip olan planlama alanının çoğunluğu hazine
arazilerinden oluşmaktadır. Planlama sahası ulusal koordinat sistemine göre 1/5000
ölçekli H29-C-14-B, H29-C-14-C, H29-C-15-A ve H29-C-15-D paftalarında kalmaktadır
(Şekil 4.1).

44

Şekil 4.1 Planlama Alanının Konumu
Amaç ve kapsam olarak; 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları
Teşkilatı Kanununa 14.07.2010 gün ve 6005 Sayılı Kanunun 1’inci maddesi ile eklenen
ek 125’inci madde ile Ankara İlinde kurulan 5.Devlet Üniversitesi niteliğindeki Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi’nin ihtiyacı olan, eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebileceği
kampüs alanı için 17.10.2010 tarih ve 27732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/966
sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki kararnamenin uyarınca oluşturulan kurul tarafından
Ankara Kentinin çeperlerindeki kamu mülkiyetleri üzerinde yapılan değerlendirmeler
sonucunda Çubuk ilçesi sınırlarındaki mera vasıflı parsellerin bu amaçla kullanılmasının
uygun olduğu tespiti yapılarak 16.05.2011 günlü yer seçim tutanağı ile; Çubuk ilçesi
Yenice, Dumlupınar ve Kızılca mahallelerinde bulunan 27 parçada toplam 3.554.896 m²
(355 ha) yüzölçümlü mera vasıflı arazinin 4342 Sayılı Kanun uyarınca meralık vasfının
kaldırılarak hazine adına tescilini müteakip Üniversite Kampüs Alanı olarak plan
bütünlüğünü sağlayacak şekilde imar planlarının yapılması ve Üniversite Kampüs Alanı
olarak tahsis edilen 3.554.896 m² (355 ha) alanın 1.500.000 m²sini (150 ha) geçmeyecek
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kısmının Üniversite Yapılaşma Alanı olarak kullanılmasına, 40.000 m²lik (4 ha) kısmının
ise yurt yapılmak ve bu amaçla kullanılmak üzere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumuna tahsis edilmesine karar verilmiştir. Planlama çalışması bu yer seçim
tutanağında belirtilen hususlar çerçevesinde 3194 sayılı İmar kanunu ve ilgili plan yapım
yönetmeliği, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları doğrultusunda yapılmıştır. Bu
kapsamda; Çubuk İlçesi sınırları içerisinde bulunan Dumlupınar, Yenice ve Kızılca
Mahalleleri ile çevrili bölgede yer alan yaklaşık 343 hektar büyüklüğündeki hazineye
tahsisli araziler ile bu arazilerin bütünleştirilmesini sağlamak üzere yaklaşık 102 hektar
büyüklüğündeki şahıs parselleri ile mülkiyetler arasında kalan kadastral yollar ve dere
yatakları planlama alanına dahil edilmiştir.

Analiz Çalışmalarında Kamu Alanları - Mülkiyet İlişkisi: Üniversite Kampüs Alanı yer
seçim kararı verilirken dikkate alınan en önemli kriterlerin başında mülkiyet durumu
gelmektedir. Kamuya ilave bir yük ve kamulaştırma bedeli çıkmaması için öncelikle
kamu elindeki (tescil harici, hazine, mera arazisi gibi) alanlar irdelenerek uygunlukları
araştırılmıştır. Planlama alanı da bu anlamda kamu mülkiyetindeki (mera vasfında)
arazilerin yoğun olarak bulunması ve yeterli büyüklüğe (yaklaşık 343 hektar) sahip
olması nedeni ile tercih edilmiştir. Planlama alanı içerisinde kalan kamu mülkiyetleri
toplamda 343 hektarlık bir büyüklüğe sahip olmasına rağmen arada kalan şahıs
mülkiyetlerinden (yaklaşık 102ha) dolayı bir bütünlük arz etmemektedir. PlanlamaUygulama süreci sonunda şahıs ve kamu mülkiyetlerinin bir araya getirilerek bir bütünlük
sağlanması hedeflenmektedir (Şekil 4.2).

Kamu Alanları - Yapı Kısıtlılığı İlişkisi: Üniversite kampüs alanı olarak uygun görülen
Kamu mülkiyetindeki araziler Çubuk çayı kenarındaki düzlükler ile Azman deresinin batı
ve kuzey kesimlerindeki hafif yükseltileri kapsamaktadır. Kamu arazilerinin sahip olduğu
düze yakın topografik yapının kampüs yapılaşması açısından herhangi bir kısıtlılığı
olmamakla birlikte dere yataklarından kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek olası
olumsuzlukların giderilebilmesi için planlama alanına esas jeolojik etüt yaptırılmış ve bu
kapsamda alınacak önlemler belirlenmiştir (Şekil 4.3).
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Şekil 4.2 Mülkiyet Durumu

Şekil 4.3 Yapı kısıtlılığı
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Ayrıca, Azman Çayı Deresi ve Çubuk Çayı için DSİ tarafından belirlenen taşkın sahaları
yapılaşma açısından önem arz etmektedir. Taşkın sahası içerisinde kalan alanlar planlama
çalışmasında yapılaşma dışı tutulmuştur.

Esenboğa hava alanı için belirlenmiş olan Askeri güvenlik bölgesi ise kampüs alanı için
yer seçimi yapılan kamu arazilerinin dışında bulunmakta planlama alanına olumsuz
manada bir etki oluşturmamaktadır. Kampüs alanı ve çevresindeki yapılaşmaların
yükseklikleri açısından ise Esenboğa Havaalanı mania kriterleri kısıtlılık getirmektedir.
Bu çerçevede yapılan değerlendirmede; Planlama alanının, uçuş koridoru yan yaklaşma
güvenlik alan sınırı içinde 993-1013m max. kot olarak belirlenen alan içinde kaldığı
gözlenmektedir. Planlama alanının yerleşeceği arazilerin tabi zemin kotları ile hava
mania kotları çakıştırıldığında ise planlama alanının en düşük kotların ile yama kotları
arasında yapı yükseklikleri açısından çok önemli yükseklik farklılığı bulunmamaktadır.
Bu çerçevede; planlama alanı içerisinde kalan alanlarda 3 ila 15 kat arasında yapılaşmaya
gidilebileceği tespit edilmekle birlikte özellikle kampüs içerisinde yer alacak yapıların
ortalama 3-5 katlı yapılar olacağı göz önüne alındığında mania planı ile getirilen
yükseklik kısıtlaması kampüs alanı içerisinde kalan şahıs mülklerinin imar haklarının
verileceği konut bölgelerindeki yapılaşmalar için bir anlam taşımaktadır (Şekil 4.4).

Planlama Sürecinde Üst Ölçekli Plan Kararları 1/25000 Ölçekli Çubuk-Akyurt Koridoru
Çevre Düzeni Planı: Esenboğa Havaalanı ve Çubuk, Çankırı karayolları güzergahında,
önemli sanayi tesislerinin yer seçme eğiliminde bulunduğu bir koridor olmasına karşın
bölge Çubuk-I Barajının su toplama havzasında bulunduğu için yıllarca kontrol altında
ve yapılaşma dışı tutulmaya çalışılmıştır. Ancak gerek bölgede Çubuk ve Akyurt gibi iki
önemli ilçe merkezinin bulunması ve gerekse havza içinde büyükşehir belediyesinden
kopuk olarak kurulmuş belde belediyelerinin kurulmuş olması nedeniyle bir süre sonra
havzanın kontrol edilmesi mümkün olmamıştır.

5216 Sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar büyükşehir sınırları dışında kalan bu
bölge için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (mülga) tarafından 22.06.2000 tarihinde
onaylanan 1/25000 Ölçekli Çubuk-Akyurt Çevre Düzeni Planı ile bu dinamikler kontrol
altına alınmaya çalışılmıştır. Bu plan Akyurt, Çubuk, Altınova ve Esenboğa
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belediyelerini kapsamakta ve tüm bu yerleşimler için yaklaşık 205.000 kişilik bir nüfus
atamasında bulunmaktadır. Söz konusu 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında, üniversite
kampüsünün yer alacağı planlama bölgesi yerleşim alanı dışında tutular bölgeler
kapsamında kalmaktadır (Şekil 4.5).

Şekil 4.4 Esenboğa Havaalanı Mania Kriterleri

Şekil 4.5 Çubuk-Akyurt Çevre Düzeni Planı

49

1/25000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı, 2004 yılında Büyükşehir
Belediyelerinin kuruluş, görev ve yükümlülüklerine yeni bir anlam yükleyen 5216 Sayılı
Kanunun yürürlüğe girmesi ile Büyükşehir Belediyelerine kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren iki yıl içerisinde genişletilen Büyükşehir yetki alanlarına (Belediye
Sınırlarına) ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı yapılması zorunluluğunun
getirilmesi üzerine hazırlanan 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 gün ve 252 sayılı kararı ile onaylanarak
yürürlüğe girmiş ilan itiraz sürecinde yapılan itirazları değerlendiren Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisinin 15.08.2007 gün ve 2035 sayılı kararı ile gerekli düzeltmeler
yapılmak suretiyle kesinleşmiştir (Şekil 4.6).

Şekil 4.6 1/25000 Başkent Ankara NİP

Kesinleşen 1/25000 Ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı kapsamında planlama
çalışması yapılan alan “Koruma Alanları” üst başlığı altında “Tarımsal Niteliği
Korunacak Alanlar” lejantında kalmaktadır. Söz konusu 1/25000 ölçekli planın genel
ilkeleri, gelişme stratejileri ve öngörüleri, müdahale biçimleri açısından ise Kuzey
Planlama

Bölgesi

olarak

tanımlanan

Planlama
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Bölgesi

içerisinde

“Koruma

alanları/Turizm alanları” kapsamında; (KT) olarak kodlandırılan Çubuk Akyurt Tarım
Havzası’nda kalmakta olup alana ilişkin … Çubuk Ovasının planlama bölgesinin önemli
yerleşim birimleri ile Ankara Kenti açısından önemli kamu ve özel sektör yatırımlarının
yoğunlaşması ile sanayi ve konut amaçlı baskılara karşı korunması zorunlu ve aciliyeti
olan bir konumdadır” şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Dolayısı ile planlama alanı ve
yakın çevresindeki tarım arazilerinin hem sanayi ve konut alanlarına dönüşmesinin
engellenmesi anlamında, hem de üniversite bünyesinde kurulacak ziraat veterinerlik vs.
fakültelerin ar-ge alanları olarak kullanılabilecek olması nedeni ile üniversite kampüs
alanı yer seçim kararı üst ölçekli planlama kararları ile de bütünlük sağlamaktadır.

Onaylı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planı Kararları: Planlama alanının aslında
tamamına yakın bir kısmının yalnızca üst ölçekli 1/25000 Çevre Düzeni ve 2023 Başkent
Ankara Planı kapsamında kalıyor olmasına karşın, kampüs alanı yer seçimi yapılan alanın
kuzey ve doğusunda kalan alanda tüzel kişiliği sona eren Esenboğa Belediyesine ait
1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ile sınırlanmaktadır (Şekil 4.7). Esenboğa
Belediyesince (tüzel kişiliği sona ermeden önce) onaylanan, 780 hektar planlama
alanında yaklaşık 120.000 kişinin yaşayabileceği öngörülmüştür. Planlama alanına ait
uygulama imar planları ve parselasyon planları da onaylanarak tapu tescil işlemleri
tamamlanmıştır.

Jeolojik Durum: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 19.07.2011 Tarihinde
Onaylanan Planlama alanına ilişkin Jeolojik Etüt Raporunda, Çalışma alanı sınırları
içerisinde, 7269 sayılı Afet yasası kapsamında, yapılaşmayı yasaklayan herhangi bir
çalışma veya karar bulunmamaktadır. Çalışma alanı içerisindeki zemin özelliği gösteren
Gölbaşı formasyonuna ait killi ve gevşek konglomera seviyeleri ile alüvyon alanlar
“Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma, Açısından Sorunlu Alanlar” Önlemli
Alanlar (ÖA) olarak değerlendirilmiştir.

Önlemli Alan (ÖA); Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma, Taşıma Gücü
Açısından

Sorunlu

Alanlar:

Çalışma

alanının

tamamını

kapsayan

Gölbaşı

formasyonununa ait killi marlı ve gevşek konglomeratik birimler ile güncel alüvyon
birimleri “Önlem alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma, Taşıma Gücü Açısından Sorunlu
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Alanlar”

olarak

Mühendislik

Problemleri

açısından

önlemli

alan

olarak

değerlendirilmiştir. Bu alanlar “Önlemli Alan” olarak değerlendirilmiş ve ekli yerleşime
uygunluk haritasında “ÖA” simgesiyle gösterilmiştir.

Kil içeriği yüksek killi zeminlerin ağırlık kazandığı bu alanlarda açılan jeoteknik sondaj
kuyularındaki yer altı su seviyesinin yüksek olduğu, taşıma gücü değerleri ile nispeten
düşük değerlere sahip olması, ayrıca bu alanın belirli kesimlerinde drenaj çalışmalarının
yetersiz olması sebebiyle, gevşek zemin yapısı hakimdir. Ancak Dumlupınar mahallesine
doğru az eğimli yamaçlar daha stabil konumdadır.

Planlama aşamasında; ÖA ile gösterilen bu alanlarda orta ve düşük katlı yapılaşmaya
gidilmelidir. Yüksek katlı yapılaşmalar ise, nispeten daha stabil konumdaki Dumlupınar
mahallesi doğusu ile Azman deresi arasında kalan az eğimli yamaçlarda uygun tedbirler
alındıktan sonra yapılması önerilmektedir.

ÖA ile gösterilen alanların alüvyon kısmında aşağıdaki parsel bazında yapılacak
önlemleri almak kaydı ile az ve orta katlı yapılaşmaya gidilebilir. Çalışma alanının bu
kesiminde bina temelinin oturtulacağı zeminin iyileştirme çalışmaları yapılmadan,
yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmemektedir.

Parsel bazında yapılacak sondajlı etüt çalışmalarında; ÖA ile gösterilen bu alanlarda her
tür bina için parsel bazında zemin etüdü yapılmalı ve bu etüt için hazırlanacak raporda
yeraltı su seviyesi, zeminin oturma, şişme, sıvılaşma, taşıma gücü özellikleri ve diğer
jeoteknik hesaplamaları yapılmalıdır. Yeterli sayıda jeoteknik amaçlı sondaj açılarak
geçilen seviyelerin özelliğine göre, zeminin mühendislik davranışlarını tespite yönelik
örselenmiş ve örselenmemiş örnekler alınmalı ve zemin tanımlamaları ile parametreleri
ayrıntılı olarak belirlenmelidir. Bu bölgede inşa edilmesi düşünülen bina özelliklerine
uygun temel tipi ve derinliği tercih edilerek, bina temellerinin çevre drenajının da büyük
bir hassasiyetle yapılması gerekmektedir. Bunun dışında; yapılaşma öncesinde,
konsolidasyon deneyleri ile oturma hesapları yeniden yapılarak oturmaların müsaade
edilen sınırları geçmesi durumunda ön yükleme, kazıklı temel gibi zemin iyileştirmesi
çalışmaları yapılmalıdır. Zemin suyu, betona etkisi yönünden TS-3440’e göre tahlil
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edilmeli ve gerekli durumlarda temel betonunda katkı maddesi kullanılmalıdır. Çalışma
alanında bulunan ana ve tali derelerde yapılacak imar planı çalışmalarında DSİ’ nin
görüşü alındıktan sonra yapılaşmaya gidilmelidir.

Bütün verilerin ışığı altında çalışma alanının tamamında, yapılaşmalar sırasında,
19.08.2008 tarih 26972 sayılı resmi gazete ile değişik “Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliği” gereğince parsel bazında zemin etüdü yaptırılması zorunlu olup zemin
etütlerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 10.08.2005 tarih 815 sayılı “Bina ve Bina
türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı”na uygun olarak ve statik
projelerin zemin etüdü sonuçlarına göre hazırlanması istenmeli; ayrıca “Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” esaslarına, titizlikle uyulmalıdır.

Mülkiyet Durumu: Planlama alanı içerisinde, Yenice 102 ada (68,83,90,91), 103 ada
(3,96), Dumlupınar 152 ada (2,3,4,5,13), 153 ada (6,9), 155 ada (1,2,35), 172 ada (1), 173
ada (1) ile, Kızılca 274 ve 275 numaralı parsellerden oluşan toplam 3.433.094 m² (343
ha) büyüklüğündeki mera vasfından çıkarılarak hazine adına tescil edilen araziler ile
Yenice, Dumlupınar ve Kızılca tapulamalarına ait yaklaşık 1.026.106 m² (102 ha)
büyüklüğündeki özel mülkiyetteki araziler bulunmaktadır.

Planlama alanı içerisinde kalan mera vasıflı arazilerle ilgili olarak Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Rektörlüğünün tahsis amacı değişikliği talebi üzerine, Ankara Valiliği İl
Tarım Müdürlüğünce konu 4342 Sayılı Mera Kanunu çerçevesinde incelenmiş ve
16.05.2011 gün ve 505.02-13762

sayılı görüş yazısı ile; “… mera parsellerinin

tamamının 4342 sayılı Mera Kanununun 30/e maddesi ve Mera yönetmeliğinin 8/a-1 ile
8/b maddeleri gereği süresi içerisinde 2011 yılı ot birim fiyatları üzerinden hesaplanan
962.867,80 TL ot bedeli tahsil edilmek kaydı ile tahsis amacı değişikliği talebinin uygun
olduğuna karar verilmiştir” denilmekte ve anılan karar doğrultusunda söz konusu
parseller hazine adına tescil edilmiştir.
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Şekil 4.7 Onaylı 1/5000 ölçekli Esenboğa NİP
Hazine adına tescil edilen söz konusu parsellerle ilgili olarak yine Üniversite Rektörlüğü
tarafından yapılan müracaat neticesinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel
Müdürlüğü’nün 16.08.2011 gün ve 24501 sayılı; “… ticari amaçla kullanılmaması,
üçüncü kişilere ticari yada gayri ticari amaçlarla kullandırılmaması/devredilmemesi
kaydıyla, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 13’üncü maddesinin (d) bendi ile 5018 Sayılı Kanunun 47’nci
maddesi gereğince üniversite kampüs alanı olarak kullanılmak üzere Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Rektörlüğü adına kesin tahsisi uygun görülmüştür” içerikli yazısı
doğrultusunda yukarıda belirtilen parsellerin üniversite adına tahsis işlemleri yapılmıştır.

Kurum Görüşleri: Yaklaşık 480 hektarlık planlama alanı; 3.433.094 m² (343 ha)
büyüklüğündeki hazine adına tescil işlemleri yapılan (mera vasfı kaldırılan) tarım dışı
araziler, 1.026.106 m² (102 ha) büyüklüğündeki tarım arazileri, dere yatakları ve kadastro
yollarından oluşmakta olup, Planlama alanına ilişkin olarak alınmış olan kurum görüşleri
aşağıda belirtilmiştir.
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- Kamu Yararı, Milli Eğitim Bakanlığı: Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünün;
08.04.2011 gün ve 6707 sayılı yazısı ile, “söz konusu listede yer alan ve kampüs alanı
olarak planlanan arazinin kullanılmasında kamu yararı bulunmaktadır” şeklinde kamu
yararı kararı alınmıştır.
- Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçlı Kullanılması İzni Planlama alanı içerisinde kalan
tarım arazilerine ilişkin 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu çerçevesinde Ankara
Valiliği İl Tarım Müdürlüğünün 03.08.2011 gün ve 53967 sayılı yazısı ile; “5403 Sayılı
Toprak Koruma ve Kullanımı Kanununun 13’üncü maddesi gereğince, çevrede bulunan
tarım arazilerine zarar vermeyecek tedbirlerin alınması ve DSİ görüşlerine uyulması
şartıyla 102,61 hektarlık alanın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kampüs alanı yapılmak
üzere tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüştür.”
- Su ve Taşkın Durumu; DSİ Genel Müdürlüğü (5. Bölge Müdürlüğü)’nün 13.07.2011
gün ve 257887 sayılı yazısı ile; Planlama alanı içerisinde kalan Kapıcı Deresi, Azman
Deresi, Küçükhamam Deresi ve Çubuk Çayına ait kesitler çizilerek, “… 26284 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 2006/27 sayılı “Dere Yatakları ve Taşkınlar Konulu”
Başbakanlık genelgesi gereği dere yataklarının üzerinin katiyen kapatılmaması ve
Genelgenin diğer hükümlerine titizlikle uyulması gerekmektedir.”
- ASKİ Genel Müdürlüğünün 06.05.2011 gün ve 134 sayılı yazısı ile; “… imar planı
yapılacak alan üzerinde dikkate alınması gereken ASKİ içme suyu hat sınırı ekli vaziyet
planında işlenmiştir. Ayrıca bölgede mevcut dere yatağı var ise imar planı yapımı
çalışmaları sırasında Başbakanlığın 210/5 sayılı genelgesi doğrultusunda dere
yataklarının korunması gerekmektedir”.
- ÇED Gerekli Değildir Belgesi; Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün
09.06.2011 gün ve 52918 sayılı yazısı ile “ÇED Yönetmeliği’nin 17’nci maddesi
gereğince “Eğitim Kampüsü” faaliyetine Valiliğimizce 01.06.2011 tarih ve 893 numaralı
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.
- Orman Durumu, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara Bölge Orman bölge Müdürlüğünün
06.06.2011 gün ve 5578 sayılı yazısı ile; “… dış sınırları kırmızı renk çizgi ile belirtilmiş,
iç kısımları sarı renk ile gösterilen sahaların orman alanı ile ilgisi bulunmadığı ve
planlama çalışmasına konu edilmesinde sakınca olmadığı” kararı verilmiştir.
- İletim Hatları, BEDAŞ Genel Müdürlüğünün 25.04.2011 gün ve 100011-2009263 sayılı
yazısı ile; “…yapı yaklaşma sınırları iletkenin kesitine göre plan üzerine işaretlenmiş olup
yatay mesafe bazında … kesitli ENH için:30 metre olarak belirtilmiştir. Ancak alan
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içerisinde 3’üncü kişilere ait hatlar ve AG dağıtım şebekemiz mevcuttur. Bu tesislerin
kamuya

terkli

alanlarda

korunarak imar

planı

yapılmasının

uygun

olacağı

düşünülmektedir.”
- BOTAŞ Genel Müdürlüğünün; 22.04.2011 gün ve 12181 sayılı yazısı ile; “… tarafımıza
iletilen harita incelenmiş olup, söz konusu imar planı çalışmaları yapılacak alanda
Kurumumuza ait herhangi bir tesis ya da boru hattı bulunmamaktadır” kararı verilmiştir.
- Karayolu, Karayolları Genel Müdürlüğünün; (4.Bölge Müdürlüğü) 27.04.2011 gün ve
15479 sayılı yazısı ile; “İlgi yazınız ekinde gönderilen ve imar planlama çalışması
yapılacağı belirtilen alanın belirlendiği 1/25000 ölçekli haritaya, (Ankara – Esenboğa)
ayrımı-Çubuk yolu proje güzergahı işlenmiş olup, yazı ekinde gönderilmektedir. Söz
konusu kesimde yeni bir proje çalışmamız bulunmamaktadır.”
- Kültür ve Tabiat Varlıkları, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 27.04.2011 gün ve 15479 sayılı yazısı ile; “… söz konusu taşınmaz
Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde incelenmiş olup, yapılan yüzey araştırmasında
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında herhangi bir kültür
ve tabiat varlığına rastlanılmamıştır. Ancak yapılacak uygulamalar sırasında herhangi bir
kültür ve tabiat varlığına rastlanılması durumunda çalışmanın durdurularak 2863 Sayılı
Kanunun 4’üncü maddesi uyarınca ilgili makamlara haber verilmesi gerekmektedir.”
- Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri; Milli Savunma Bakanlığı Ankara İnşaat Emlak
Bölge Başkanlığının 08.06.2011 gün ve 4220-706-11 sayılı yazısı ile; “… söz konusu
planlama alanında Askeri Alan, NATO Akaryakıt Boru Hatları ile Askeri Yasak ve
Güvenlik Bölgesi (Jandarma Genel Komutanlığı arazileri hariç) bulunmadığı tespit
edilmiştir.” şeklinde görüşleri bulunmaktadır.

Planlama Kararları Yöntem; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa yerleşkesi için
yapılan planlama çalışmasında; onaylı üst ölçekli planların üniversite kampüsünün
gereklilikleri çerçevesinde revize edilmesi ve bu üst ölçekli plan değişikliklerine göre alt
ölçekli imar planlarının üretilmesi ile planlama hiyerarşisinin tamamlanarak planlar
arasında kademeli birlikteliğin sağlanmasını esas alan bir yöntem benimsenmiştir. Bu
kapsamda üst ölçekli planlar olarak halen yürürlükte bulunan;
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- Bayındırlık ve İskân bakanlığınca (Mülga) onaylanan 1/25000 ölçeli Çubuk - Akyurt
Koridoru Çevre Düzeni Planında değişiklik öngören 1/25000 ölçekli Çubuk - Akyut
Koridoru Çevre Düzeni Planı Değişikliği,
- Ankara Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara
Nazım İmar Planında Değişiklik yapılmasına yönelik 1/25000 ölçekli 2023 Başkent
Ankara nazım İmar Planı Değişikliği, bu üst ölçekli plan değişikliklerine uygun olarak;
- 1/5000 ölçekli Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü ve Çevresi Nazım
İmar Planı, 1/1000 ölçekli Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü ve Çevresi
Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.

i. 1/25000 ölçekli Çubuk - Akyurt Koridoru Çevre Düzeni Planı Değişikliği: Onaylı
1/25000 ölçekli çevre düzeni planında tarım alanı olarak ayrılmış olan ancak yukarıda
belirtildiği şekilde kampüs alanı yer seçim kararı alınarak üniversite kampüsü alanı olarak
planlanması yönünde kamu yararı kararı alınmak suretiyle gerek meralık vasfı gerekse
tarım dışı amaçlı kullanım izni verilmiş olan yaklaşık 480 hektarlık planlama alanının;

- 250 hektar kısmı üniversite kampüs alanı,
- 28 hektar kısmı Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
- 27 hektar kısmı üniversite kampüs alanı gelişme sahası,
- 155 hektar kısmı kentsel gelişme alanı,
- 20 hektar kısmı ise açık ve yeşil alan olarak planlanmıştır.

Kampüs alanı yer seçim tutanağında da belirtildiği şekilde planda ayrılan kampüs alanının
toplam 1.500.000 m²yi (150 ha) geçmeyecek kısmı üniversite yapılaşma alanı, 40.000
m²lik (4 ha) kısmı ise kredi yurtlar kurumuna tahsis edilmek üzere yurt alanı olarak alt
ölçekli planlarda ayrılması yönünde plan hükmü getirilmiştir.

Üniversite kampüs alanı ile Esenboğa kentsel alanı arasında kalan yaklaşık 155.7
hektarlık alan, üniversite kampüsünün Esenboğa bölgesinde hayata geçmesi sonucunda
ortaya çıkacak kentsel alan ihtiyaçlarının giderilebilmesi ve çevredeki tarımsal araziler
üzerinde oluşabilecek kentsel alan kullanımlı baskıları en az seviyeye indirgeyecek
şekilde kentsel gelişme alanı olarak ayrılmıştır. Bu alanlar için 100 kişi/hektar brüt
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yoğunluk kararı belirlenmiş olup, yaklaşık 15.700 kişilik nüfus ataması yapılmıştır. Bu
sayede Bakanlık tarafından onaylanan çevre düzeni planında Esenboğa için yapılan
15.000 kişilik nüfus ataması onaylı 2023 Başkent Ankara nazım imar Planında 30.000
olarak belirlenen nüfusa uygun hale getirilmiştir. Bir başka değişle, daha önce Esenboğa
belediyesince plan onay süreçleri tamamlanan ancak onaylı çevre düzeni planına
aykırılıkları bulunan alt ölçekli planlar için 2023 Başkent Ankara Nazım imar planındaki
uygulama stratejileri ile uyumlu plan kararı üretilmiştir.

ii. 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği: 1/25000 ölçekli
Başkent Ankara Nazım İmar Planı değişikliğine konu olan alan Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisinin 16.02.2007 gün ve 252 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren
1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planında kuzey planlama bölgesi
kapsamında kalmaktadır.

Plan değişikliğinde; Üniversitenin Kampüs alanı olarak yer seçimi yapılan alan,
Üniversite Yerleşke Alanı olarak ayrılmış, onaylı planın Yerleşimler/Belediyeler
başlığında Esenboğa yerleşiminin plan dönemi sonrasında geliştirilmesi uygun görülen
kesimlerinin yine 2023 planlama stratejilerinden bu yerleşim için yapılan 30.000 kişilik
nüfus atamasını sağlayabilecek miktarı (Esenboğa yerleşimi için 1/25000 ölçekli ÇubukAkyurt koridoru çevre düzeni planında 15.000 kişilik nüfus atamasına konu olan alanın
batısındaki onaylı alt ölçekli planları bulunan alanlara komşu kısımlarda öneri Çevre
Düzeni Planı Değişikliği ile 15.000 kişilik nüfus ilavesi yapılarak 2023 planında
öngörülen 30.000 kişilik nüfusa ÇDP’nin de ulaşılabilmesi sağlanmıştır.) ‘D’
notasyonuna

(Düzeltilecek/Sağlıklaştırılacak

alanlar)

alınmıştır.

1/25000

ÇDP

değişikliğinde önerilen kentsel gelişme alanları plan değişikliğine yansıtılarak bu alanlar
için yine onaylı 2023 planındaki orta yoğunluklu kentsel gelişme alanları için belirlenen
plan koşullarına uyulması yönünde plan notu getirilmiştir.

iii. 1/5000 ölçekli Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü ve Çevresi Nazım
İmar Planı (NİP) Hazırlanan 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/25000
Ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliğine Uygun Olarak Hazırlanan
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı: Hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında
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Meralık vasfı kaldırılarak üniversiteye tahsis edilmek üzere hazine adına tescili yapılan
parseller ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca tarım dışı
amaçlı kullanım izni verilen alanlar plan sınırı içerisine alınmıştır.

Planlama alanı için ilgili kurumlardan alınan görüşler ile imar planına esas jeolojik etütte
belirtilen öneri ve önlemler plana yansıtılmıştır. Üniversite kampüs alanı üniversiteye
tahsisli alanlar bütünleştirilecek şekilde oluşturulmuş, kampüs alanı içerisinde kalan şahıs
mülklerinin imar hakları üniversiteye tahsis edilen ancak kampüs bütünlüğünden ayrı
olan kadastro parselleri üzerinde önerilen konut alanlarından karşılanabilmesi
sağlanmıştır. Üniversite Kampüs alanı içerisindeki yerleşim ve ulaşım sistemi şematik
olarak gösterilmiş, kampüs bütünlüğünü bozmamak koşuluyla; toplam 1.500.000 m²yi
(150 ha) geçmeyecek kısmı üniversite yapılaşma alanı, 40.000 m²lik kısmı ise kredi
yurtlar kurumuna tahsis edilmek üzere yurt alanı olarak ayrılmak suretiyle 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında farklı şekilde tasarlanabilme esnekliği sağlanmıştır. Bu alanlar
için E:1,00 ve Hmax serbest olacak şekilde yapılaşma koşulu getirilmiştir.

Üniversite Kampüs alanından kopuk vaziyette, Dumlupınar mahallesinin güneyindeki
arazi ise; üniversitenin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra üniversite yönetimince, kamu
kurum ve kuruluşları, özel veya kamu tüzel kişilikleri ile ortak proje geliştirmek üzere
değerlendirebileceği şekilde Üniversite Kampüs Gelişme Alanı olarak ayrılmıştır. Buna
ilave olarak Yenice mahallesinin güneyindeki Teknoloji Geliştirme Bölgesi için 4691
Sayılı Kanunda belirtilen amaca yönelik hizmet edecek yazılım, Ar-Ge ve üretim
birimlerinin yer alabileceği şekilde E:0,40 olmak üzere yapılaşma koşulları getirilmiştir.
Teknoloji geliştirme bölgesi içerisinde; idari işlevlerinin yanı sıra toplantı, sergi, konser,
konferans gibi kültürel işlevleri, ihtiyaca yönelik alışveriş birimleri, firmaların geçici
olarak yerleştirilebileceği modüler kuluçka birimleri, ziyaretçiler için barınma veya
konaklama birimleri yer alabileceği idari-ticari ve sosyal merkez alanı ayrılması
sağlanmıştır.

Belirtilen alanın 4691 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 19’uncu maddesi uyarınca
toplam yapılaşma alanının %30’unu aşmamak üzere detaylandırılması uygulama imar
planı ölçeğine bırakılmıştır. Konut alanları için çevre imar planları ile uyumlu olacak
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şekilde ve üst ölçekli plandan gelen nüfus atamasını aşmayacak şekilde E: 1,00 ve Hmax
serbest yapılaşma koşulları önerilmiştir.

iv. 1/1000 ölçekli Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü ve Çevresi
Uygulama İmar Planı: 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırı içerisine alınan alanlara
ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmış olup uygulama imar planı
ölçeğinde yapılaşma koşullarının belirlenmesindeki en temel unsur DSİ tarafından
belirlenen taşkın saha sınırlarıdır. Bu sınırlar plana işlenmiş ve gerek yapı adası gerekse
yapı yaklaşma sınırları dışında genellikle rekreasyonel ve açık alan kullanımı olarak
değerlendirilmiştir.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı fiziki plan şeması tasarımını oluşturan ikincil unsur
ise üniversite yönetimi tarafından temin edilen taslak Kampüs içi vaziyet planı olmuştur.
Kampüs sınırları içerisindeki yaya ve taşıt dolaşım sistemi ile kampüs içi kullanımların
yer seçimlerinde bu vaziyet planı taslağı esas alınmıştır.

Nazım imar planında 247 hektar büyüklüğünde ayrılan kampüs alanının iç tasarımında
gerek vaziyet planı taslağı gerekse yer seçim tutanağında belirtilen m² sınırlamaları
çerçevesinde; 1.500.000 m²si (150 ha) Üniversite Yapılaşma Alanı (%60,5), 40.000 m² si
Yurt Alanı (%1,6), 65 hektarlık kısmı park, spor ve rekreasyon alanı (%27) ve geriye
kalan 25 hektar kısmı da (%10,2) yol ve otopark olarak ayrılmıştır. Toplam 23 hektar
olarak ayrılan Teknoloji Geliştirme Bölgesinin ise 6 hektarlık (%26) kısmı 4691 sayılı
yasanın 19’uncu maddesi uyarınca %30’u geçmeyecek kısmı Teknokent idari ticari ve
sosyal tesis alanı olarak ayrılmıştır. Konut alanları için nazım imar planından gelen
yoğunluk ve yapılaşma kararları plana aynen yansıtılmış olup toplam 58 hektar olarak
ayrılan net konut gelişme alanlarında E:1,00 ve 150 m² birim konut büyüklüğüne göre
yaklaşık 3.900 konut ve 15.500 kişinin yaşayabileceği konut alanları oluşturulmuştur.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü arazisi, Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin imar planlarına Aralık 2012’de işlenmiştir. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
için planlama çalışması yapılan bölge Çubuk ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Yerleşke Ankara şehir merkezine 30 kilometre, Çubuk yerleşim bölgesine ise 15
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kilometre kadar uzaklıktadır. Yerleşke Ankara Esenboğa Havaalanı’nın batı bölgesinde
yer alır. 480 hektarlık planlama alanı; 3.433.094 m² (343 ha) genişliğinde hazine adına
tescillenen (mera vasfı kaldırılan) tarım dışı alan, 1.026.106 m² (102 ha) genişliğinde
tarım alanı, dereler ve kadastro yollarından oluşmaktadır. Planlama ile alakalı olarak
kurum görüşleri ise şu şekildedir:

Kamu Yararı; Millî Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünün; 08.04.2011
gün ve 6707 sayılı yazısıyla, bahsedilen listede bulunan ve kampüs alanı olarak seçilen
arazinin kullanımında kamu yararı bulunmaktadır, biçiminde kamu yararı kararı
verilmiştir.

Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçlı Kullanılması İzni; Planlama alanında bulunan
tarım arazileri ile ilgili 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Kullanımı Kanunu kapsamında
Ankara Valiliği İl Tarım Müdürlüğünün 03.08.2011/53967 sayılı yazısıyla; ilgili kanunun
13’üncü maddesi uyarınca çevrede var olan tarım alanlarına zarar verilmeyecek
önlemlerin alınması ve DSİ’nin görüşlerine uyulması koşulu ile 102,61 hektarlık bölgenin
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kampüs alanı yapılmak üzere tarım dışı maksatla kullanımı
uygun bulunmuştur.

Su ve Taşkın Durumu; DSİ Genel Müdürlüğü (5. Bölge Müdürlüğü)’nün
13.07.2011/257887 sayılı yazısıyla, planlama alanı içerisinde bulunan dere ve çaylara ait
kesitler çizilerek “… 26284 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2006/27 sayılı Dere
Yatakları ve Taşkınlar konulu Başbakanlık genelgesi uyarınca dere yatakları üstünün
kesinlikle kapatılmaması ve genelgenin diğer hükümlerine ekseriyetle uyulması
gerekmektedir.”

ASKİ Genel Müdürlüğünün 06.05.2011/134 sayılı yazısıyla; “… imar planı yapılan alan
üstünde dikkat edilmesi gereken ASKİ içme suyu hat sınırı ekli vaziyet planında
işlenmiştir. Bunun yanında bölgede dere yatağı varsa imar planı yapım çalışmaları
esnasında Başbakanlık’ın 210/5 sayılı genelgesi uyarınca dere yataklarının korunması
gerekmektedir”.
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ÇED Gerekli Değildir Belgesi; Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün
09.06.2011/52918 sayılı yazısıyla, “ÇED Yönetmeliği 17’nci maddesi uyarınca Eğitim
Kampüsü

etkinliğine

valiliğimizce

01.06.2011/893

numaralı

çevresel

etki

değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verilmiştir.

Orman Durumu; Çevre ve Orman Bakanlığı Ankara Bölge Müdürlüğünün
06.06.2011/5578 sayılı yazısıyla, “… dış sınırı kırmızı ile belirlenmiş, iç kısımları ise sarı
ile gösterilen sahanın orman alanıyla alakası olmadığı ve planlama çalışmasında konu
olmasının sakıncası bulunmadığı” kararı verilmiştir.

İletim Hatları; BEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün 25.04.2011/100011-2009263 sayılı
yazısıyla, “…Bu tesislerin kamuya terkli bölgelerde korunmak suretiyle imar planı
yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir” kararı verilmiştir.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 22.04.2011/12181 sayılı yazısıyla; “… iletilmiş harita
incelenmiş olup, bahsedilen imar planı çalışması yapılacak bölgede kurumumuza ait bir
tesis yahut da boru hattı bulunmamaktadır” kararı verilmiştir.

Karayolu Karayolları Genel Müdürlüğünün, 27.04.2011/15479 sayılı yazısıyla; “…
ekinde gönderilmiş olan ve imar planlama çalışması yapılacağı belirtilmiş alanın
belirlendiği 1/25000 ölçekli haritaya, Ankara – Esenboğa ayrıca Çubuk yolu proje
güzergahı işlenmiş olup yazı ekinde gönderilmiştir. Bahsedilen kesimde yeni bir projemiz
bulunmamaktadır” denilmiştir.

Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri; Millî Savunma Bakanlığı Ankara İnşaat Emlak
Bölge Başkanlığı’nın 08.06.2011/4220-706-11 sayılı yazısıyla, “… bahsedilen planlama
alanında Askeri Alan, NATO Akaryakıt Boru Hatları ile Askeri Yasak ve Güvenlik
Bölgeleri bulunmadığı tespit edilmiştir” denilmiştir.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkezi olan Esenboğa Külliyesi 1 inci Etap yapım işi
sözleşmesi 05.06.2014 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile İzka İnşaat
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Limited Şirketi arasında 86.995.000 TL bedel ile imzalanmış olup 09.06.2014 tarihinde
yer teslimi yapılmıştır. Birinci etap inşaatı sözleşmesine göre tamamlanarak 02.12.2016
tarihinde açılış yapılarak 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında kullanıma başlamıştır.

Esenboğa Külliyesi 1. Etap yapılaşma alanı toplam 77.037,13 m²dir. Bu kapsamda İnsan
ve Toplum Bilimleri Fakültesi A Blok 1 bodrum, 1 zemin ve üzerine 3 normal kattan
oluşup toplam 25.929 m²dir. B Blok 1 zemin ve üzerine 3 normal kattan oluşup toplam
21.088 m²dir. Hukuk Fakültesi zemin artı 3 normal kattan oluşup 15.758 m², Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar binası alt zemin, zemin ve 3 normal kattan
oluşup 12.994 m²dir. Ayrıca 468 m² teknik bina, 529,29 m² Spor Kafe, 135,44 m² Spor
Merkezi A- ve 135,44 m² spor merkezi B ile 2 adet futbol sahası, Tenis Sahası, Voleybol
Sahası, Basketbol Sahası ve 606 Araçlık Açık Otopark yapılmaktadır.

Çağdaş bilgi teknolojilerini kullanabilen profesyonelleşmiş ekibi ile verdiği hizmet ve
sunduğu bilgi ile örnek gösterilen, hizmet kalitesini artıran, hizmetlerinin en iyi, en hızlı
ve en etkin şekilde sunulmasına gayret gösteren, tüm paydaşlarla olan ilişkisinde adil ve
etik kurallar çerçevesinde davranan, çözüm odaklı ve yeniliklere açık ulusal ve
uluslararası düzeyde bir birim olmaktadır. Öğrenci odaklı, güler yüzlü bir ortamda hızlı
bilgi ve belge hizmeti sunan, çalışanların kendi potansiyellerini gösterebildiği,
yaratıcılıklarının desteklendiği, iç ve dış paydaşları ile etkili ve yoğun bir iletişim halinde
olan, değişime açık bir alt yapıya sahip ve üst düzeyde sunduğu hizmetler ile çalışmalar
yapılmaktadır.

Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Çubuk ilçesi, kuzeyde Çankırı iline bağlı Şabanözü
ve Orta ilçeleri, batıda Ankara iline bağlı Kızılcahamam ve Kazan ilçeleri, doğuda ise
Kalecik ve Akyurt ilçeleri ve güneyinde ise Ankara merkezinde yer alan Keçiören ve
Yenimahalle ilçeleri bulunmaktadır. Ankara ili Çubuk ilçesinin 2017 yılında toplam
nüfus sayısı 90.063 kişi, bu nüfusun sayısı 45.700 erkek ve artış %50,74, kadın nüfusu
ise 44.363 artışı %49,26 olmuştur. Çubuk ilçesinde okuma yazma oranı yaklaşık %90
seviyesindedir. İlçenin ekonomi yaşamının temelini bitkisel üretim ve hayvancılık
faaliyetleri oluşturmaktadır.
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Çizelge 4.1 Çubuk nüfusu yıllara göre dağılımı
Yıllar

Çubuk nüfusu

Erkek nüfusu

Kadın nüfusu

Nüfus artışı (%)

2017

90.063

45.700

44.363

2,81

2016

87.603

44.043

43.560

1,80

2015

86.055

43.485

42.570

1,68

2014

84.636

42.541

42.095

1,42

2013

83.449

41.948

41.501

1,01

2012

82.614

41.478

41.136

0,56

2011

82.156

41.174

40.982

0,50

2010

81.747

40.997

40.750

0,59

2009

81.270

40.860

40.410

1,43

2008

80.123

40.051

40.072

-4,42

2007

83.826

42.424

41.402

Çubuk nüfusunun yıllara göre artışı
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

90.063

87.603
86.055
84.636
83.449
82.614
82.156
81.747
81.270
80.123
83.826

Şekil 4.8 Çubuk ilçesinde nüfusun yıllara göre artışı ve gelişme eğilimleri
4.2.1 Ülke ve bölge düzeyinde yer seçim kararı

Üniversitelerin, bulundukları ölçekte bazında pek çok açıdan etkileri olabilmektedir. Bu
etkilerin başında kentlerin nüfus miktarında ve yapısında yarattığı hızlı değişimler
gelirken, kent alanının büyümesi, kentsel fonksiyonlarının ve çok yeni istihdam
alanlarının yaratılması, konut piyasasının canlanması, kentsel alan kullanımında önemli
yapısal değişimler yaratmaktadır. Yeni kurulan üniversitelerin bu değişimlerdeki etkisi
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ve bu etkilerin derecesi küçük ve orta ölçekteki kentlerde çok daha rahat bir şekilde
algılanırken büyük ölçekte kentlerde bunu belirlemek daha güçtür.

Üniversitenin merkezileşmesi (büyük kentlerde kurulması) yahut çevreselleşmesi (çevre
kentlerde kurulması) kararının verilmesi, üniversitenin yerleşme kademelenmesi içinde
hangi kademede ve ne tür bir temel ekonomiye sahip şehirde kurulacağı, bölgelerarası
dengesizliğin azaltılmasında üniversitenin yer seçimi kararları nasıl bir araç olarak
kullanılacağı ve bir bölgenin kalkınmasına ve değişmesine üniversitenin katkısıdır.
Tekeli’ye (1972) göre yer seçimi kararlarının temel hedefleri ise aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır:

- Yer seçimi teorilerinde klasik yaklaşımların etkisiyle ilk akla gelen hedef, maliyetlerin
minimuma indirilmesi (öğrencinin ve üniversitenin harcamaları)
- Bir üniversitenin veya üniversiteler arası sistemin performansının maksimuma
çıkarılması,
- Üniversitenin çevreye olan etkisini maksimuma çıkarılması,
- Ülke genelinde üniversitelerin dengeli dağılımı ile fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır.

Üniversitelerin ülke ve bölge çapındaki yer seçim kararlarında kullanılan sınıflandırma
kriterleri; coğrafi kriterler, nüfus ve demografik strüktür, sosyal ve ekonomik kriterler
olarak sıralanabilir. Elbette her yerleşke alanında söz konusu kriterlerin önemli veya
büyüklüğü farklılık göstermektedir.

4.2.2 Şehir düzeyinde yer seçim kararı

Üniversitelerin kurulduğu küçük ölçekte mekânsal dönüşüm gerek ekonomik gerekse
sosyal bağlamda hızlı ve kesin bir biçimde yaşanmaktadır. Sosyo-ekonomik dinamiklerin
tarih boyunca belirleyici olduğu şehirlerde bu dinamiklere bağlı olarak sanayi, kültür,
turizm, sanat ve spor gibi etkenlerle anılmış ve bu dinamiklere yönelik uygulamalar
biçimlendirmektedir.
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Üniversitelerin bulunduğu şehirlerde; insan kaynakları, bilgi, eğitim, iş ve sosyal
hizmetler konusunda önem arz etmektedir. Üniversiteler, hem yaptığı harcamalar, hem
de istihdam ettiği personel ve sahip olduğu öğrenci dinamiği sayesinde büyük katkılar
sağlayabilmektedir. Toplumda verimliliği artmasını, işsizliğin azalmasını, bireysel gelirin
artmasını ve sonuçta ülke açısından ekonomik gelişmenin sağlanmasını ve ayrıca sosyokültürel gelişimleri de ortaya çıkardığı için, bireysel ve toplumsal anlamda büyük önem
taşımaktadır.

Üniversitelerin kent ölçeğinde yer seçim kriterleri ana üç madde üzerinden
değerlendirilebilir. Bu kriterler üniversitenin çevreyle ilişkileri ile ilgili olanlar, üniversite
iç yaşantısı ile ilgili olanlar ve arazinin maliyeti ile ilgili olanlardır. Söz konusu yer seçim
kriterlerini Birkan (1972) aşağıdaki şekilde ifade etmiştir.

- Üniversitenin çevreyle ilişkileri ile ilgili olanlar: Çevrenin ekonomik, toplumsal,
kültürel ve fiziksel yapısı içinde üniversitenin yeri yönünden arazileri ölçmeye yarayacak
bu ölçütlerin belirlenmesinde, üniversite yapısıyla ilgili kararların yanı sıra ülke, bölge ve
şehir planlama kararlarının rolü büyük olacaktır.
- Üniversite iç yaşantısı ile ilgili olanlar: Bu kriterlerin belirlenmesinde şematik plan çok
önemli bir rol oynayacaktır. Bu gruptaki kriterler genel olarak arazinin büyüklüğü ve
koşulları ile ilgili olacaktır. Bu koşullar arazinin çok ya da tek parçalı olması, arazi ve
arazi altı özellikleri, mikro klima ile ilgili özellikleri gibi konuları kapsar.
- Arazinin maliyeti ile ilgili olanlar;
Alternatif maliyet (Üniversite yerine başka amaçlara yönelik kullanılması durumunda
sağlayacağı yararlar)
Üniversiteye maliyet (Temin maliyeti, hazırlama maliyeti), (Alt yapının hazırlanması,
mevcut yapıların yıkılması).

4.2.3 Üniversite kampüsünün şehirle ve yakın çevreyle olan ilişkisi

Üniversitenin bulunduğu şehir ve yakın çevresiyle ilişkisi iki boyutlu şekilde
değerlendirilebilmektedir. Üniversite şehre, şehir de üniversiteye katkı sağlamaktadır.
Üniversite öğrencileri ve akademisyenler bulunduğu bölgenin olanaklarından faydalanır,
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şehir halkı da üniversitenin sunmuş olduğu hastane ve teknokent gibi olanaklardan
yararlanmaktadır. Yerleşke içerisinde kullanıcının bütün gereksinimlerine cevap verecek
kadar yeterli yaşam şartlarının sağlanması uzun seneler almaktadır. Bilhassa kuruluş
aşamasında olan üniversitelerde barınma, sosyal imkânlar ve farklı ihtiyaçlar için
öğrenciler şehrin kullanıcısı olmaktadır. Üniversite kampüslerinin çevresiyle olan ilişkisi
ile ilgili kriterler de aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Şehirce ve üniversitede var olan toplumsal işlevlere yönelik olanaklar şehir halkı ve
öğrenciler tarafından kullanılabilir olmalıdır. Bunun yanında öğrenciler gereksinimlerini
şehirden sağlayabilmelidir. Bu bağlamda şehir halkı da ihtiyaç duyduğunda üniversiteden
faydalanabilmelidir.
- Şehirde yaşanabilecek acil bir problemin çözümünde üniversite yardımcı olabilmeli,
bunun yanında bölgenin üretim, kaynak kullanımı gibi problemlerine de eğilebilmelidir.
- Üniversite, bir şehirde var olan en önemli kültür merkezi olarak halka yararlı
olabilmelidir.
- Üniversitelerin yatırımları ve tüketim harcamaları şehir ekonomisinde bir hareket
yaratacaktır.
- Üniversite yerleşkesinin alanının seçilmesine şehre yakın olma ve kolay ulaşılabilirlik
önemli bir kıstas olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa ulaşım ve trafik problemi tam
olarak çözülememiş ülkelerde üniversitelerin toplu taşıma araçlarına yakınlığı oldukça
önemlidir (Erkman 1990).

Üniversitenin kentle ilişkisinde önemli faktörlerden biri de erişilebilirliktir. Şuben’e
(1980) göre gelişmiş ülkelerde kentsel bütünleşmede uzaklık faktörü önemini yitirirken,
gelişmekte olan ülkelerde teknolojik olanakların düzeyiyle orantılı olarak üniversite
alanlarının ulaşılabilirliğinin artırılması önem kazanmaktadır. Kampüs alanının kente
göre konumu, kampüs alanının yakınında yerleşim alanı bulunması ya da bulunmaması
üniversitenin kentle olan ilişkisini etkilemekte ve kampüs alanında bulunan fonksiyonları
da etkilemektedir.
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4.2.4 Yıldırım beyazıt üniversitesi’nin şehre ve bölgeye katkıları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, genç bir üniversite olmasına karşın hem
öğrencilerin, hem de akademisyenler ve idari kadronun cazibe merkezi halini almaya
başlamıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Üniversite Yerleştirme Sınavları sonunda pek
çok programda Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk beşte yer almaktadır. Başkentte yer
alan bir üniversite olması da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ni çekici bir hale getirmiştir.

Üniversitede 500’e yakını öğretim üyesi olmak üzere toplamda 1.000’i aşkın
akademisyen görevlerini sürdürmektedir. Bunun yanında üniversitede OXFORD,
TOEFL, PEARSON, CİTY&GUİLD gibi uluslararası akredite kuruluşlarla yapmış
olduğu protokoller neticesinde uluslararası düzeyde geçerli İngilizce eğitim imkânı
sunmaktadır.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde konumlanan üniversite, ilçe için hem toplumsal, hem de
ekonomik katkılar sağlamaktadır. Üniversite eğitimi alarak kendini geliştiren aydın
bireyler ilçe halkı ile bir arada yaşamakta ve bu bağlamda ilçe halkıyla etkileşim içinde
olmaktadır.

Üniversiteler, şehrin imarını ve yerleşim yapısını değiştirdiğinden çevrede bulunan konut
ve arazi fiyatlarında da değişim yaşanmaktadır. Bu bağlamda Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi’nin çevresindeki konut ve arazi fiyatlarının değerlendiğini söylemek yanlış
olmayacaktır. Yerleşke alanının çevresi bir cazibe merkezi haline gelmiş ve şehrin
gelişim yönü de bu bağlamda gelişme göstermektedir.

Üniversitenin hem şehir içinde, hem de şehir dışında olmak üzere iki alanda da faaliyet
göstermesi sonucunda hem fiziki alandan daha fazla faydalanılma imkânı bulunmakta,
hem de şehir halkı ve öğrenciler etkileşime girebilmektedir. Bölgesel bilgi ekonomisi ve
toplumu destekleyicisi, ekonomik istikrarın önemli bir unsuru, bölgenin sosyal yaşamın
temel gücü, kültürel kaynakların temelini oluşturan ve güçlendiren, bölgenin uluslararası
işbirliği ve dışa açılmasında etkili olması, yenilikçi aktiviteler ve girişimciliğinin temel
kaynağını oluşturmaktadır.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Türkiye’de özellikle planlı dönemle birlikte yaşanan ve ana hatlarıyla yeni üniversitelerin
kurulmasına ilişkin gelişmeler ele alındığında, sistemli olarak planlama anlayışının
olmadığı dikkati çekmektedir. Toplumun ve bireyin zevklerinin ve hayat görüşünün
gelişebilmesi için eğitimin önemi tartışılmazdır. İnsanların eğitim düzeyi yükseldikçe
hem hayat görüşleri gelişecek, hem de yaşam standartlarının belirli bir seviyeye ulaşması
daha kolay olacaktır. Türkiye’de eğitimin lise ile sınırlı kalmaması ve üniversite
eğitiminin toplumda çok önemli bir noktaya gelmesi, eğitimin değerini anlamaya
yardımcı olmaktadır. Şehirleşmenin hızla artması ve üniversitelerin büyümesi neticesinde
üniversiteler için daha büyük alanlara ihtiyaç duyulmuş ve bu yolla fiziki ihtiyaçların
karşılanması için kampüsler kurulmaya başlanmıştır.

Üniversiteler ürettikleri bilimle içinde bulundukları topluma yarar sağlamışlardır. Her
türlü bilginin üretildiği ve paylaşıldığı üniversiteler, bu özellikleri sebebiyle toplumla sıkı
bir bağ içerisindedir. Bilimin üretime yönelik olması yönünden üniversiteler ile sanayi ve
ticaret işletmeleri ve bir bütün olarak toplum arasında karşılıklı bir etkileşimin olması
gerekmektedir. Bu bakımdan üniversite ve araştırma kurumları toplum tarafından her
zaman desteklenmiştir. Bilimin düzgün bir şekilde üretime yönlendirilemediği
toplumlarda ise üniversite sadece aksesuar görevi yapan bir kurum olarak yerini almıştır.
Yükseköğretim kurumları; toplumda verimliliğin artması, işsizliğin azalması, bireysel
gelirin artması, bunların sonucunda ülkenin ekonomik gelişiminin sağlanması ve pek çok
sosyokültürel gelişimleri de beraberinde getirdiğinden bireyler ve toplumlar için büyük
önem taşımaktadır. Üniversitenin ana misyonu, kişisel gelişime ve insanların entelektüel
yaşamlarına katkıda bulunmak olsa da üniversitelerin ekonomik etki potansiyelleri göz
ardı edilmeyecek boyuttadır. Yükseköğretim kurumları 1960’lı yıllardan bu yana birçok
Avrupa Ülkesinde bölgesel kalkınma aracı olarak görülmüş ve bulundukları bölgeleri çok
yönlü etkileyecekleri beklentisiyle gelişmemiş veya çöküntü bölgeleri olarak adlandırılan
mekanlarda yaygınlaştırılması teşvik edilmiştir.

Üniversite yerleşkelerinin bulundukları ölçekte yerleşim yerlerine birçok açıdan etkileri
söz konusu olabilmektedir. Bu etkilerin başında kentlerin nüfus miktarında ve yapısında
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yarattığı hızlı değişimler gelirken, kent alanının büyümesi, kentsel fonksiyonlarının ve
çok yeni istihdam alanlarının yaratılması, konut piyasasının canlanması, kentsel alan
kullanımında önemli yapısal değişimler yaratmaktadır. Üniversitelerin kurulduğu küçük
ölçekte mekânsal dönüşüm gerek ekonomik, gerekse sosyal yönlerden hızlı ve kesin
olarak gözlenmektedir. Yeni kurulan üniversitelerin bu değişimlerdeki etkisi ve bu
etkilerin derecesi küçük ve orta ölçekteki kentlerde çok daha rahat bir şekilde algılanırken
büyük ölçekte kentlerde bunu belirlemek daha güçtür. Buna ilave olarak üniversitenin
bulunduğu şehir ve yakın çevresiyle ilişkisi iki boyutlu olup, üniversite şehre ve şehir de
üniversiteye katkı sağlamaktadır.

Örnek olarak seçilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, genç bir üniversite olmasına
karşın, öğrenciler ve akademisyenler için cazibe merkezi halini almaya başlamıştır. İlin
Çubuk ilçesinde konumlanan üniversite ana yerleşkesi, ilçe için toplumsal ve ekonomik
katkılar sağlamaktadır. Üniversite eğitimi alarak kendini geliştiren aydın bireyler ilçe
halkı ile bir arada yaşamakta ve bu bağlamda ilçe halkıyla etkileşim içinde olmaktadır.
Yerleşke alanının mera vasıflı arazilerinin cins tashihleri yapılmış ve mera vasfı
kaldırılarak üniversite adına tahsis işlemleri yapılmıştır. Üniversite yerleşkeleri, şehrin
imarını ve yerleşim yapısını değiştirdiğinden çevrede bulunan konut ve arazi fiyatlarında
da değişim yaşandığı dikkati çekmektedir. Üniversitelerin yakın çevresindeki işyeri,
konut, arsa ve arazi gibi taşınmazların değerleri ve kentin genel gelişim yönünden ulaşım
ve altyapı gibi faaliyetlere önemli etkilerinin olduğunu ortaya konulmuştur. Yerleşke
alanının çevresi bir cazibe merkezi haline gelmiş ve şehrin gelişim yönü de bu bağlamda
gelişme göstermektedir. Bölgesel bilgi ekonomisi ve toplumu destekleyicisi, ekonomik
istikrarın önemli bir unsuru, bölgenin sosyal yaşamın temel gücü, kültürel kaynakların
temelini oluşturan ve güçlendiren, bölgenin uluslararası işbirliği ve dışa açılmasında etkili
olması, yenilikçi aktiviteler ve girişimciliğinin temel kaynağını oluşturmaktadır. Bununla
birlikte birçok yerleşke alanının çalışmada incelenen kriterler ve stratejilere uygun
olmadığı, yer seçimin uzman kişilerden oluşan komisyonlarca yapılmadığı ve yakın
yerleşimlerle bağ kurmada başarı düzeyinin düşük olduğu gözlenmektedir. Sonuç olarak
üniversitelerde yer seçimi işlemleri ve özellikle yer seçiminin; mevzuatta açıkça
belirlenmiş olması ve bu amaçla içinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının
yer alacağı komisyonların kurulması ve komisyon çalışmalarının sonuçlarına göre karar
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verilmesinin daha hem kaynak kullanım etkinliği, hem de yerel düzeyde gelişme ve
bilimsel üretime uygun mekanların seçimi ve tesis yoluyla ekonomik ve sosyal gelişme
sürecine olumlu katkı yapılması yönlerinden isabetli olacağı vurgulanmalıdır.
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