
8. Ulusal Çatı & Cephe  Sempozyumu  2– 3 Haziran 2016 

Mimar Sinan Güzel SanatlarÜniversitesi  Fındıklı- İstanbul 

 

 

 

 

 

MİMARİ TASARIMDA YEŞİL ÇATILARIN GELİŞİMİ 
           

 

                                                   Nazire Papatya SEÇKİN  1 

                                                   Yasin Çağatay SEÇKİN 2 

 
 

Konu Başlık No: 1 

 

 

TÜRKÇE ÖZET  
  
Yeşil çatılar; eko-çatılar, canlı çatılar, bitkilendirilmiş çatılar ya da yeşillendirilmiş çatılar olarak bilinir. Bu 

çatıların en eski örneği, Milattan yaklaşık 6 yy önce Mezopotamya’da geliştirilmiş olan Babil’in Asma 

Bahçeleridir. Daha sonra, soğuk Kuzey Avrupa’da, Miladi 800-1000’li yıllarda Vikingler döneminde çim örtülü 

çatılar geliştirilmiştir. 1900’lü yılların başında, Le Corbusier ve Frank Lloyd Wright gibi ünlü mimarlar bazı 

projelerine çatı ve teras bahçelerini dahil etmiştir. Ancak, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte mimari projelerde, 

dolayısıyla çatı bahçelerinin gelişiminde ciddi bir duraklama başlamıştır. Bu dönem, yeşil çatı endüstrisinde 

yeniden canlanmanın başladığı 1960’lara kadar sürmüştür. 1970’li yıllardan itibaren Almanya’da başlayan yeşil 

çatı hareketi ile yeşil çatı sistem tasarımları yeniden canlanmış; Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere 

dünyada ciddi gelişmeler göstermiştir. Bu gelişimin Türkiye’ye yansımasında, özellikle Almanya’daki yeşil çatı 

hareketi etkili olmuştur. Bu bildiride, yeşil çatıların bu özelliklerinin ve mimari ile olan içselliğinin irdelenip 

değerlendirilmesine çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 
 
Oldest example of green roofs is Hanging Gardens of Babylon, which was built in Mesopotamia around 6th 

Century BC. Then, the Vikings developed turf roofs, between the years of 800 and 1000 AC, in North Europe. In 

the early 1900s, well-known architects such as Le Corbusier and Frank Lloyd Wright, give place to roof and 

terrace gardens in their architectural projects. However, during the 2nd World War, depending on the pause in the 

construction industry, development of green roof design interrupted until the end of 1960s. Starting with 1970s, 

green roof system design studies have revived by means of the Green Roof Movement in Germany, and expanded 

all around the World. Following years, serious developments have occurred in green roof technology, particularly 

in Europe and North America. The Green Roof Movement in Germany have also an effect on Turkish 

Construction Industry.  In this article, all these characteristics and conditions were studied and examined. 
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GİRİŞ 

 
Yeşil çatılar; eko-çatılar, canlı çatılar, bitkilendirilmiş çatılar ya da yeşillendirilmiş çatılar olarak 

adlandırılır. Bu çatıların formunun, görünümünün ya da bunların her ikisinin oluşum ve gelişimi 

bitkilerle sağlanır. Bu bitkilerin tür, form ve kompozisyon olarak karışımı çatı tiplerine göre değişir. 

Bu çatıların en eski örneği, Milattan yaklaşık 6 yy önce Mezopotamya’da Kral Nebuchadnezzar 

tarafından yaptırılmış olan Babil’in Asma Bahçeleridir [1,2]. Bu bahçeler yeşil örtüsüyle Orta 

Doğu’nun sıcak ve kurak iklimine serinlik katmıştır. 

 

 

Öte yandan, soğuk Kuzey Avrupa’da, Miladi 800-1000’li yıllarda Vikingler döneminde çim örtülü 

çatılar geliştirilmiştir. Bu çim örtüleri, evlerin çatılarını ve duvarlarını şiddetli rüzgârlardan, aşırı 

soğuk ve yağışlardan korumak için kullanılmıştır.  

 

 

1900’lü yılların başında, Le Corbusier ve Frank Lloyd Wright gibi ünlü mimarlar bazı projelerine çatı 

ve teras bahçelerini dahil etmiştir [4]. Bu yerler, yapıların üstünde dış mekân yaşam ortamları olarak 

tasarlanmıştır. Bu çatı ve teras bahçeleri iki Dünya Savaşı arasında gelişimini sürdürmüştür. Nitekim, 

1930’ların ortasında yapımı tamamlanan Londra’daki Derry and Toms Department Store’un çatı 

bahçesi ile New York’taki Rockefeller Centre’in çatı bahçesi bu gelişimin hâlen yaşayan önemli 

örnekleridir. Ancak, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte mimari projelerde, dolayısıyla çatı bahçelerinin 

gelişiminde ciddi bir duraklama başlamıştır. Bu duraklama, yeşil çatı endüstrisinde yeniden 

canlanmanın başladığı 1960’lara kadar sürmüştür. 

 

 

1970’li yıllarda Avrupa’da, özellikle Almanya’da yeşil çatı hareketi yeniden başlamıştır. Bu hareketle, 

1970-1980’li yıllarda hafif ağırlıklı ve yüzeysel (sığ) bitkilendirilmiş yeşil çatı sistemleri 

geliştirilmiştir. Oysa daha önceki yeşil çatılar, esas itibariyle nispeten derin bitki yetişme tabakası 

üzerine değişik boylu bitkilerin yoğun bir şekilde dikilmesiyle oluşturulan yeşil çatı sistemleri 

olmuştur [3]. Kuzey Amerika’da da yeşil çatılar Avrupa’da olduğu gibi gelişim göstermiştir. Bu 

gelişimlerin Türkiye’ye yansıması, Almanya’daki yeşil çatı hareketinin etkisi ile olmuştur.  

 

 

 

YEŞİL ÇATI TİPLERİ 

 
Yeşil çatıların tasarımında çatı eğimi ve çatı yükü gibi teknik özellikler ve yağış miktarı, bakı ve 

rüzgâr yönü gibi iklim koşulları bu çatıların tiplerini belirler. Bu çatı tipleri; yüzeysel bitkilendirilmiş 

(extensive) yeşil çatılar, yarı-yoğun bitkilendirilmiş (semi-intensive) yeşil çatılar ve yoğun 

bitkilendirilmiş (intensive) yeşil çatılar olarak sınıflandırılır [8,9]. 

 

 

Bunlardan yüzeysel bitkilendirilmiş yeşil çatılar; bitki yetişme tabakası derinliği 15 cm ya da daha az 

olan ve bu tabaka üzerinde yatay uzanma ya da yayılma özellikli kısa boylu bitkiler yetiştirilen, 

ekseriya içine girilemeyen, hafif ağırlıklı bir sistemdir. Bu çatıların tesisinde kuvvetli ve kuraklığa 

dayanıklı bitkiler kullanılır. Bu bitkiler; yosunlar, kuraklığa toleranslı bazı çayırlar ve çok yıllık kır 

çiçekleri, özellikle yosun/sedum, sedum/yosun/şifalı otsu bitki, sedum/çayır/şifalı otsu bitki ve 

çayır/şifalı otsu bitki karışımlarıdır (Şekil 1). Bu bitkilerin yetiştirilmesi ve bakımı kolay, ve düşük 

masraflıdır. Bu tip yeşil çatılarda drenaj tabakası kalınlığı yaklaşık 3 cm, fakat tek tabakalı sistemde 

böyle bir tabakaya gerek yoktur (Şekil 2). Hatta sulama sistemi de genelde gereksizdir. Normalde çatı 

eğimi %2 ile %70 arasında, istisnai durumlarda %100’e kadar çıkabilir. Ancak %35’den daha dik 

eğimli çatılarda yağış sularının aşırı yüzeysel akış hızı erozyona neden olur. Bu erozyona karşı önlem 

almak gerekir. Bu çatı tipinde yapıya yüklenen yeşil çatı yükü 60-240 kg/m2 dolayındadır. 
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Şekil 1. Yüzeysel bitkilendirilmiş yeşil çatılarda kullanılabilecek bitki örnekleri [10] 

 

 

 
Şekil 2. Yüzeysel bitkilendirilmiş standart bir yeşil çatının yapısal kesiti. 

 

 

Yarı-yoğun bitkilendirilmiş yeşil çatılar, yüzeysel bitkilendirilmiş yeşil çatılar ile yoğun 

bitkilendirilmiş yeşil çatıların iyi özelliklerini birleştiren, zengin bitki çeşitliliğine sahip ve içine 

girilebilir bir ara formdur. Bu tip çatılar, büyük olasılıkla, çatı yükünün 180-350 kg/m2 olduğu ve 

çeşitli boyutta bitkilerin kullanıldığı yerlerde söz konusu olur. Bu çatılarda; çayır/şifalı otsu bitki, çok 

yıllık kır çiçekleri/odunsu bitki, odunsu bitki/şifalı otsu bitki karışımları ve odunsu bitkiler kullanılır. 

Bu bitkilerin yetişme tabakası derinliği yaklaşık 15-25 cm’dir (Şekil 3). Drenaj tabakası kalınlığı da 3-

5 cm’dir. Çatı eğimi %2 ile %10 arasında değişir. Bakım istekleri vasattır. Kurak dönemlerde sulama 

gerektirir. Bitki türlerine bağlı olarak gerektiğinde budama ve gübreleme yapılır. Bu tip yeşil 

çatılarda, yüzeysel bitkilendirilmiş yeşil çatılara göre daha yoğun işçi kullanımı söz konusu olur. 

Keza, sulama ve gübreleme de çok önemlidir.  

 

 



8. Ulusal Çatı & Cephe  Sempozyumu  2– 3 Haziran 2016 

Mimar Sinan Güzel SanatlarÜniversitesi  Fındıklı- İstanbul 

 

 
Şekil 3. Yarı-yoğun bitkilendirilmiş standart bir yeşil çatının yapısal kesiti. 

 

 

Yoğun bitkilendirilmiş yeşil çatılar ise, bitki yetişme tabakası 25 cm’den daha derin, çatı eğimi %2 ile 

%10 arasında, çatı yüzeyi dolaşma, oturma, hoşça vakit geçirme için uygun, yalıtım özellikleri ve 

yağış suyu düzenlemeleri iyi, bitki çeşitliliği bol ve zengin, ve drenaj tabakası 10 cm’den daha derin 

bir sistemdir. Bu tip yeşil çatılarda rüzgâra duyarlı bitkiler ile büyük odunsu bitkiler hariç, yerel 

koşullara uygun hemen hemen sınırsız çeşitli bitkiler kullanılır (Şekil 4), bakım istekleri yüksek, 

sulama ve gübreleme önemli ve sulama sistemleri yeterli ve süreklidir. Bitki yetişme tabakalarının 

derinliği bazı durumlarda 25 cm’den çok daha fazladır (Şekil 5). Ancak çim için, 15-20 cm 

derinliğinde bir bitki yetişme tabakası yeterlidir. Bu sistemde çatının yük taşıma kapasitesi 350 

kg/m2’den fazladır. Çatı üstündeki yapılaşmanın durumuna göre bu kapasite 1500 kg/m2’ye kadar 

yükselebilir. Çünkü yoğun bitkilendirilmiş yeşil çatıların kompozisyonunda çeşitli bitki türleri ile 

birlikte, asfalt, çakıl ya da parketaş yolar, teraslar, ahşap döşemeler, su yüzeyleri vb ögeler yer alır. Bu 

yüzeyler ve ögeler aynı bitki yetişme tabakası ve diğer tabakalar üzerine inşa edilir. Bunların varlığı, 

yoğun bitkilendirilmiş yeşil çatıların yapı üzerine bindirdiği yükün miktarını artırır. 
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Şekil 4. Yoğun bitkilendirilmiş yeşil çatılarda kullanılabilecek bitki örnekleri [11].  

 

 
Şekil 5. Yoğun bitkilendirilmiş standart bir yeşil çatının yapısal kesiti. 
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YEŞİL ÇATI ÖGELERİNİN ÖZELLİKLERİ 

 
Her yeşil çatı, kendi ortam ve koşullarına uygun olarak tasarlansa da, esasta yeşil çatı sistemi; su 

geçirmez membran tabakası, kök tutucu tabaka, drenaj tabakası, filtre keçe tabakası, gerektiğinde su 

depolama tabakası, bitki dikim ya da yetişme tabakası veya toprağı, bitki örtüsü tabakası, sulama 

sistemi, malç tabakası ve koruyucu örtü tabakası gibi tipik ögelerden oluşur [3,7]. 

 

 

Su geçirmez membran tabakası, yapısal çatının üst yüzeyine uygulanır. Bu membran çok çeşitli tipte 

olur. Ancak hepsinin görevi, betonarme yapıya su sızıntısını önlemektir. Aslında bütün çatılarda bir 

şekilde su geçirmezlik sağlanır. Lakin, yapısal çatının üstüne yeşil çatı uygulaması söz konusu 

olduğunda, yapısal yüzeye su geçirmez membran tabakasının tesisi özellikle önem taşır.  

 

 

Kök tutucu tabaka, ya su geçirmez membran tabakasının içinde kimyasal önleyici, ya da drenaj 

tabakasının üstünde filtre keçe tabakasında fiziksel engelleyici geotekstil malzeme olarak kullanılır.  

 

 

Drenaj tabakası, yeşil çatı sisteminin başarısı için esastır. Bu suretle bitki dikim ya da yetişme 

tabakasında aşırı su birikmesi önlenir ve bitki kökleri için havalanma ortamı sağlanır. Bu tabakanın 

derinliği yeşil çatı tipine göre değişir.  

 

 

Filtre keçe tabakası,  geotekstil malzemeden oluşur. Drenaj tabakası ile bitki yetişme tabakası arasına 

serilir. Bu tabaka, bitki dikim ya da yetişme tabakasından drenaj tabakasına ince toprak partiküllerinin 

geçişini engeller, ancak su drenajını sağlar. 

 

 

Su depolama tabakası, su tutan bir malzeme ile oluşturulur. Örneğin, hidrosel gibi malzemeler suyu 

tutma özelliğine sahiptir. 

 

 

Bitki yetişme tabakası, içinde bitki köklerinin yaşadığı ve geliştiği toprak ortamıdır. Bu tabakanın 

kompozisyonu; kullanılan malzemenin su tutma kapasitesi, ağırlığı,  besleyici madde miktarı ve 

havalanma özelliği ile ilgilidir. Bu bakımdan malzemenin gözenek yapısı, tane boyutu, besleyici 

madde taşıma özelliği ve kompozisyon oranı önemlidir. 

 

 

Bitki örtüsü tabakası, yeşil çatı tasarımında önemlidir. Bu tabaka için bitki seçimi, çatı tipine ve ortam 

koşullarına uygun olarak yapılır. Bitki isteklerine uygun gerekli su, ortamında mevcut olmalıdır. Bitki 

seçiminde su ve gübre istekleri benzer olan bitkilerin bir araya getirilmesi önemlidir.  

 

 

Yeşil çatılarda sulama yağmurlama ve damlama sistemleri ile yapılır. Bu sistemler otomatik 

kontrolörle daimi bir su kaynağına bağlanır. Bu sistemler sulamaya ihtiyaç olduğunda çalıştırılır. 

 

Malç tabakası, bitki yetişme tabakasını aşırı sıcaktan ve şiddetli rüzgârdan korur. Bu tabaka, organik 

ya da inorganik malzemelerden oluşur. Organik malzemeden oluşan malç tabakası zamanla ufalanır, 

bitki yetişme tabakası ve bitkiler için komposta dönüşür. Bu nedenle organik malç tabakası periyodik 

olarak yenilenir. Çakıl taşı gibi inorganik bir malç tabakası daha uzun ömürlüdür. Fakat doğrudan bir 

gübreleme etkisi yoktur.  
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Koruyucu örtü ya da örgü tabakası, özellikle yapının üst seviyelerinde şiddetli rüzgârlara karşı malç 

tabakasını yerinde tutmak için söz konusu olur. Bu amaçla kaba kendir halat örgüler yaygın olarak 

kullanılır. 

 

 

 

YEŞİL ÇATILARDA TASARIM İLKELERİ 

 
Çatılar, soğuk çatılar ve sıcak çatılar olarak ayrılır. Soğuk çatılar çok eğimli çatılardır. Eğim değerleri 

%25 ve daha fazladır. Bu çatılar, genel olarak, ahşap, metal veya betonarme olarak yapılır. Sıcak 

çatılar, az eğimli çatılardır. Eğim değerleri %0 ile %25 arasındadır. Bunlar sızdırmaz çatılardır. Bu 

çatılarda yeşil çatı kaplaması altında önce su yalıtımı, sonra ısı yalıtımı, duruma göre buhar kesici ve 

daha sonra da betonarme çatı tabliyesi yer alır. Kapalı bir mekânın üstünü örten sıcak çatılarda su 

buharı oluşur. Eğimi %1-5 arasında olan sıcak çatılar, geleneksel teras çatı, ve ters teras çatı tipinde 

yapılır. Geleneksel teras çatılarda su yalıtım tabakası ısı yalıtımının üstünde yer alır. Isı yalıtımının 

altına yüksek performanslı buhar kesici, örneğin cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü uygulanır 

(Şekil 2). Ters teras çatılarda, ısı yalıtımı su yalıtım tabakasının üstünde yer alır (Şekil 6). Yeşil 

çatılarda, bitki köklerine dayanıklı özel su yalıtım malzemeleri kullanılır.   

 

 
Şekil 6. Yüzeysel bitkilendirilmiş standart bir ters yeşil çatının yapısal kesiti 

 
 

Yeşil çatılar tasarlanırken ilk iş olarak çatının yapısı ve yük taşıma kapasitesi incelenir. Yeni 

yapılarda yeşil çatı formu mimari tasarımın ilk aşamasında belirlenir. Çatı tasarımı buna göre yapılır. 

Böylece, geçirimli ve geçirimsiz yeşil çatı tabakalarının tasarımı ve uygulaması mümkün olur. 

 

 

Yeşil çatıları tasarlarken, yerel iklimin ve bu iklimin özel niteliklerinin incelenmesi önemlidir. Sadece 

aylık ortalama sıcaklıklara ve birkaç yıllık nispi neme bakarak ekstrem koşulların gerçek durumu 

algılanamaz; ancak aylık, hatta günlük değerlere inen incelemeler tasarımcılar için daha faydalı 

bilgiler verir. Tasarımda yüksek katlı yapıların etrafındaki rüzgâr hareketlerinin bilinmesi gerekir. 

Rüzgâr hızı yükseklikle artar. Bu hız, örneğin onuncu katın üstünde onuncu katın altındakinden daha 

yüksek değere ulaşır. Yüksek rüzgâr hızı bitkilerin seçimi ve gelişme koşulları, bitkilerin ve sistemin 

yapısal kapasitesi üzerinde etkili olur.  
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 
Yeşil çatı tasarımında, çatının yapısal formu ve yük taşıma kapasitesi önemlidir. Bu bilgilerle ve 

bölgesel iklim özellikleri ile yapının yeşil çatı tipi ve formu daha tasarım aşamasında belirlenir. Ancak 

böyle bir çalışma için yapı projesi mimari grubunun yeşil çatı tasarımı, uygulaması ve bakımı 

konularında donanımlı ve deneyimli olması gerekir. Yeşil çatı tasarımı,  mimari kararla başlar, statik 

hesapla filizlenir, inşai uygulama ile şekillenir, ve su yalıtımı, ısı yalıtımı, kök bariyeri, drenaj, filtre 

keçe, dikim toprağı, bitki örtüsü, sulama sistemi ve malç tabakası ile tamamlanır. Bu suretle, yapı ile 

bitkiler bağdaşıp bütünleştiğinde ekolojik, estetik, psikolojik ve ekonomik pek çok faydalar elde edilir 

[5]. Şöyle ki: 

 

 

- Yeşil çatılar yapılarda mevsimlere göre değişen termal performans ve çatı yalıtımı sağlar. 

Örneğin, bitkilerde yazın fotosentez ve terlemenin ve toprakta buharlaşmanın etkisiyle çatı 

membranı tarafından emilen solar enerji miktarı azalır. Çatının altında serinleme meydana 

gelir. Yeşil çatı, yazın çatının ısınmasını önler, kışın iç ısıyı yansıtır ya da emer. Bu durum 

enerji tüketimini ve masrafları azaltır. 

 

 

- Yeşil çatılar kentlerde hava kalitesinin iyileşmesine yardım eder. Bu olay fotosentezle 

havadaki karbon dioksitin kullanılması ve oksijenin üretilmesi, ozon üretiminin ana nedeni 

olan kent ısı  adası etkisinin zayıflatılması, ağır metallerin, toz, mikrop ve diğer organik 

bileşenlerin filtre edilmesi ile gerçekleşir. 

 

 

- Yeşil çatılarda dikim toprağı, bitkiler ve hava tabakaları, bir bütün olarak, gürültü kirliliğini 

azaltabilir. Çünkü bu çatılar, geleneksel çatılara göre daha fazla gürültü yalıtımı özelliğine 

sahiptir. Nitekim yapılan bir çalışma, bir yeşil çatının geleneksel bir çatıya göre gürültü 

kirliliğini 8 dB kadar azalttığını göstermiştir [6]. 

 

 

-  Yeşil çatılar, hem biyolojik çeşitlilik, hem de yaban hayatı bakımından geleneksel çatılara 

göre büyük üstünlüklere sahiptir. Bu üstünlükler; yeşil çatılarda dikim toprağı olarak yerel 

malzemenin kullanılması, mikro habitat için dikim toprağı derinliğinin değişmesi, 

bitkilendirmenin yerel bitki ve tohum karışımı ile yapılması, ölü odun ve yaşlı dallarla çatının 

biyolojik çeşitliliğinin arttırılması ile sağlanır. 

 

 

- Yeşil çatıların en büyük ekolojik yararı, yağmur suyunu düzenleme kapasitesidir. Yeşil 

çatılar, yağmur suyunu bitkiler üzerinde ve dikim toprağı içinde depolar. Sonra bu suyun bir 

kısmı buharlaşma ile tekrar atmosfere ulaşır. Bu depolanan ve buharlaşan suyun miktarı, 

büyük ölçüde, dikim toprağı cinsine, derinliğine ve kullanılan bitki tipine bağlıdır. Bu özelliği 

ile yeşil çatılar, yağmur suyu drenaj sisteminde yüzeysel akış ve olası yerel sel oluşum riskini 

azaltıcı bir etki yapar. 

 

 

- Yeşil çatılar, yeşil mekânlar ve doğayla etkileşim, insanın kentsel yaşam stresini ve zihinsel 

sağlık sorunlarını iyileştirmede doğal ilacıdır. Bu tip çatılar, kentsel yerleşimlerde, insanın 

betondan ve asfalttan soyutlanmış dinlenme, iş verimini yükseltme ve sağlıklı yaşama 

mekânlarını oluşturur. 
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- Kentlerde yollar, kaplamalar, geleneksel çatılar ve diğer koyu yüzeyler solar radyasyonu emer 

ve bu ısıyı atmosfere geri yansıtır. Bu elemanlar hava sıcaklığını arttırır. Bitkiler ısıyı emer, 

terleme ya da buharlaşma sırasında kullanır. Bu nedenle yeşil çatılar, hem kent sıcaklığının ya 

da kent ısı adası etkisinin azalması, hem de havadaki toz, duman ve kimyasal kirleticilerin 

temizlenmesi bakımından önemli rol oynar. Büyük kent merkezleri ile kırsal çevreler 

arasındaki sıcaklık farkı 5C’ye kadar çıkar. Sıcaklık farkındaki azalma, atmosferdeki duman, 

toz ve zararlı kimyasallar üzerinde pozitif etki yapar. 

 

 

Bu yararları doğru algılanabildiği takdirde, yeşil çatılar toplum bilincinde anlam kazanır. İnandırıcı, 

gerçekçi ve gerekli yeşil çatı politikası inşaat sektöründe yönlendirici olur. Yüksek tesis maliyeti 

zamanla yarara dönüşür. Yasa, yönetmelik, şartname ve analizlerde yerini alır.  

 

 

Geleceğin kentleri, konutları ve işyerleri, doğa ile mekân paylaşan insanlarıyla, daha yeşil, daha 

temiz, daha serin ve daha sakin ortamlara yeşil çatılarla kavuşabilir. Ancak bu süreç, özel bilgi ve 

tasarım yeteneği, uygun teknoloji, deneyim, yakın ilgi, bilinçli ve sorumlu bir uğraş gerektirir. 
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