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Sabancı Üniversitesinin kampus inşaatı, 1997 yılının 
Temmuz ayında yapılan temel atma töreni 

ile başlamıştır. Bu dönemde arazide 40 – 60 cm boylarında fıstık 
çamları, meşe fidanları ve doğal ‘yer örtücü’ çalılar bulunmaktaydı. 
Arazideki bitkilerin boyları bugün 3-4 metreye ulaşmıştır.

1999 yılında, kampus inşaatının tamamlanmasıyla eş  
zamanlı olarak, peyzaj projelendirme çalışması 

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

1999 yılından, bugüne Sabancı Üniversitesi tarafından 
128.027 adet bitki dikilmiştir. Bitkilendirme  

sırasında arazideki mevcut ağaçlar büyük saksılarla taşınarak 
yeniden dikilmiştir. Bu ağaçların büyük çoğunluğu bu şekilde 
yaşatılmıştır. Yeni dikilen ve korunan bitki türleriyle birlikte bugün 
kampusumuzda yaklaşık 170.000 adet bitki bulunmaktadır.  
Bunların 77.324 adedi ağaç kategorisindedir. Kampusta 100’den  
fazla doğal, 153’ü aşkın yeni dikilmiş bitki türünün ve 350’den çok 
alt türün bulunması bitki çeşitliliğinin önemli bir göstergesidir. 
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SABANCI ÜNİVERSİTESİ KAMPUSU    
SAYICA FAZLA OLAN TÜRLER   
   
S.No  Ürünün Adı ve Kısa Açıklaması Toplam
   
1  Servi     20.038
2  Mavi Arazona Servisi   7.845
3  Fıstık Çamı    20.928
4  Akçaağaç    12.830
5  Süs Kirazı - Sakura   2.600
6  Meşe     7.750
8  Ardıç     1.274

  Toplam    73.265

Detaylı Bitki Örtüsü Listesi için Tıklayınız

http://sabanciuniv.edu/sites/default/files/subitkilistesi.pdf
http://sabanciuniv.edu/sites/default/files/subitkilistesi.pdf


Kampus içerisinde karakteristik özelliğe sahip  
bitkilendirme çalışmaları da yapılmaktadır.  

Bu çalışmaların başında Japon Kirazı dikimleri gelmektedir.  
Kampusumuzda yer alan 2.600 Japon Süs Kirazı ağacı (Sakura)  
bu konuda ülke çapındaki en zengin Sakura topluluğunu  
oluşturmuştur.

Kampus sınırları içerisinde biri doğal, diğeri yapay 
olmak üzere iki göl bulunmaktadır.  Kam-

pus inşaatı öncesinde, yapay gölün bulunduğu alanda yer yer 7-8 
metre derinliği olan biçimsiz bir çukur bulunmaktaydı. Bu alanın, 
izinsiz olarak kum çıkarmak için kullanılmış olduğu saptanmıştı.  
Çukurun inşaattan çıkan hafriyatla doldurulması yerine, bir yapay 
göl oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu amaçla önce çukur  
düzeltilmiş, tabanına kil döşenmiş, üstü çakılla kaplanmıştır. Gölün 
yağmur suyuyla dolması çok uzun süre gerektireceği için, binaların 
çatılarına akan yağmur sularının borular kanalıyla göle  
aktarılmasına imkan veren bir sistem kurulmuştur. Bunun yanı sıra, 
arıtmadan geçen kanalizasyon suyunun göle taşınması da  
sağlanmıştır. Böylece göl kısa sürede dolmuş, burada biriken sular 
en kurak yıllarda bile kampustaki yeşil alanların sulaması ihtiyacını 
giderebilmiştir. Zamanla, martılar balık yumurtalarını taşımış ve  
gölde bir doğal yaşam oluşmaya başlamıştır.

Kampusdoğal bitki örtüsünün korunması ve  
bitkilendirme çalışmaları özel bir ekolojik  

ortam oluşmasını beraberinde getirmiş. Bitkiler çoğalıp büyüdükçe  
sincaplar, çeşitli böcekler, tavşanlar, kirpiler; göl çevresinde martılar, 
hatta kış mevsiminde sıcak bölgelere göç eden mekeler, yaban  
kazları ve ördekleri de yaşam ortamı bulmuştur.



Pramidal 
Altuni Mazı

Güzellik Çalısı Mavi Ladin Sabin Ardıcı Bodur Pitos
Yaprağını Dök-
meyen Kartopu Doğu Çınarı

Üniversitemizdeki örnek bitki türleri

Himaleya 
Sediri Erguvan Süs elması Süs Eriği Oya Ağacı

Paris Mimozası Güvey Kandili Güvey Kandili 2 Mor Salkım Ağaç Hatmi

Gülibrişim Talih Ağacı Pavlomya
Gümüşi 
Ihlamur

Kraliçe Elizabet 
Gülü Alev Ağacı

Pampas Otu

Sakura - Japon 
Kirazı Saray Lalesi

Sakura - Süs 
Şeftalisi

Sakura - Süs 
Şeftalisi Dağ Akçaağacı Defne
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