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ÖZET
Çevresel sürdürülebilirlik; doğal kaynakların korunması ve verimli kullanımı, atık miktarının azaltılması, enerji
verimliliği ve geri dönüştürülebilir çevreye duyarlı malzeme kullanımı gibi temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler
dikkate alınarak yapılan bina tasarımlarında çevresel problemler minimize edilebilmekte ve kentler için yaşanabilir
çevreler oluşturulabilmektedir. Bu bağlamda binalarda yeşil çatı ve/veya yeşil duvarlardan oluşturulan yeşil bina
kabuğu elemanlarının kullanılması oldukça önemli çevresel yararlar sağlamaktadırlar. Yeşil bina kabuğundan
maksimum fayda sağlamak; iklimsel özellikler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda en doğru tasarım kararlarını
alabilmeyi, uygulamayı doğru yapabilmeyi, teknik bilgiyi ve kaliteli işciliği gerektirmektedir. Bu çalışmada bu
noktadan hareketle yeşil çatı ve yeşil duvar tipleri konstrüksiyonel olarak karşılaştırılmış ve çevresel sürdürülebilirliğe
sağladıkları katkılar tartışılmıştır. Dünyanın farklı ülkelerindeki mevcut uygulama örnekleri hakkında genel bilgiler
verilerek bu örneklerin çevresel sürdürülebilirlik kategorilerine göre tasarım amaçları önem sıralarına göre
değerlendirilmiştir.
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ABSTRACT
Environmental sustainability depend on basic principles such as conservation and efficient use of natural resources,
reduction of waste amount, energy efficiency and the use of recyclable environmentally sensitive materials.
Considering these principles, environmental problems can be minimized in building designs and livable environments
can be created for the cities. In this context, the use of green building envelope alternatives, which are formed from
green roofs and / or green walls in buildings, provide very important environmental contributions. According to
climate data and legal arrangements, providing maximum benefit from the green building envelope; to be able to
make the right design decisions, to be able to do the application correctly, requires technical knowledge and quality
workmanship. In this study, green roofs and green walls are compared in terms of their construction and are discussed
their contributions to environmental sustainability.Examples of projects applied in the world have been examined by
considering green roof and green wall construction types, technical details, , contributions to environmental
sustainability.
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1.GİRİŞ
Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmı şehirlerde yaşamaktadır. İnsanların kırsal alanlardan şehirlere göç
etmesi şehirlerdeki nüfus artışıyla birlikte küresel ölçekte bir çok çevresel soruna yol açmaktadır. Bu sorunların
başında kentsel ısı adası etkisi oluşumu, sera gazı emisyonları artışına bağlı olarak ozon tabakasının incelmesi ve
enerji kaynaklarının tükenmek üzere oluşu gelmektedir. Dünya enerji tüketiminin son 40 yılda korkutucu bir artış
gösterdiği bilinmektedir. Uluslararası Enerji Ajansının 2014 yılında yayınladığı rapora göre 1971-2014 yılları arasında
küresel bazda enerji kullanımlarının %93 oranında arttığı ve bu artışta binalarda kullanılan enerjinin payının oldukça
büyük olduğu belirtilmiştir [1]. Son yıllarda binalarda kullanılan enerjinin ve binalar tarafından salınılan karbon
emisyonlarının sınırlandırılması için bir çok ülke harekete geçmiş kendi ulusal yasa, yönetmelik, kanun ve
standartlarını hazırlayarak uygulamaya geçirmiştir. Tüm bu önlem paketlerindeki ana hedef yakın gelecekte mevcut
ve yeni yapılacak binaların çevreye vereceği zararların minimize edilerek sürdürülebilir ilkelere uygun olarak
tasarlanması ve çevreye pozitif katkıların sağlanmasıdır. Bu bağlamda bina kabuğunun bitki örtüsüyle kaplanarak
yeşil bina kabuğu olarak uygulanması binaların çevreye verdiği zararların minimize edilmesinde oldukça önemli bir
uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeşil bina kabuğu uygulamalarının bazılarında sadece bina kabuğuna ait çatı
alanları bitkilendirilerek yeşil çatı uygulaması yapılırken, bazılarında duvar yüzeylerinde bitkilendirmeye gidilerek
yeşil duvarlar uygulanmaktadır. Hem yeşil çatı hemde yeşil duvarların bir arada kullanıldığı hibrid uygulamalarada
dünyanın farklı ülkelerinde rastlanmaktadır [2-5]. Bu çalışmada yeşil bina kabuğu uygulamaları konstrüksiyonel
olarak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıları açısından incelenmiş, dünyadaki mevcut uygulama örnekleri bu
başlıklarda analiz edilmiştir.

2. YEŞIL ÇATILAR
Çatı bahçesi ve yaşayan çatılar olarak ta tanımlanabilen yeşil çatılar kentlerde önemli bir yüzey alanına sahiptirler ve
bu nedenle çevresel açıdan bir çok fayda sağlarlar [5]. Yeşil çatılardan çevresel sürdürülebililik bağlamında
maksimum fayda sağlayabilmek için uygun çatı kontrüksiyonunu belirlemek, bitki seçimi ve toprak katmanı
ilişkisiyle ilgili doğru kararları verebilmek, hidrolojik ve strüktürel performanslarını değerlendirebilmek gereklidir [6].
Yeşil çatıların konstrüksiyon detayları ve bu konstrüksiyonu oluşturan katmanlar Şekil 2’de gösterilmiştir. Ancak
sıcak ve kurak iklim koşullarında sulama sistemi ve bu sistemler ile ilgili gerekli ekipmanlarda Şekil 2’de gösterilen
konstrüksiyonlara eklenmektedir.

a)

b)

Şekil 2. Standart bir yeşil çatı konstrüksiyonu [6, 7]
a)Ekstensif yeşil çatı, b) İntensif yeşil çatı

Yeşil çatı konstrüksiyonları ekstensif ve intensif olmak üzere iki kategoriye ayrılır. İntensif çatılar ekstensif çatılara
göre daha ağır ve pahalıdır. Bakım gereksinmesi daha fazladır ve rekreaktif amaçlarla insan kullanımına açıktırlar.
Ekstensif çatılar ise toprak katmanı kalınlığının az olmasından kaynaklı daha hafiftir ve bakım gereksinmesi az olduğu
için bakım maliyetleri düşüktür. Bu çatılara sadece bakım amaçlı çıkılabilir. İntensif çatılar kökleri derin olan büyük
bitkilerin yetişebileceği ortam yaratabilirken ekstensif çatılar sadece yosun, sedum, ot ve çim gibi bitkilerin
yetişebileceği bir ortam sunar. Tablo 1’de yeşil çatı konstrüksiyonlarının karşılaştırılması verilmiştir [2-5].
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Tablo 1. Yeşil çatı konstrüksiyonlarının karşılaştırılması [8-10]
İntensif

Ekstensif

Bakım
Sulama
Bitki çeşidi

Az
Yok
Yosun-sedum-ot, çim

Maliyet
Ağırlık (kg/m2)
Kullanım
Sistem derinliği (mm)

Düşük
60-150
Ekolojik koruyucu katman
60-200

Çok
Düzenli
Çimen, yaprak dökmeyen bitkiler, çalı ve
ağaçlar
Yüksek
180-500
Bahçe gibi park alanları
150-400, altı otopark alanı ise≥1000

Yeşil çatı konstrüksiyonlarında toprak katmanı, üzerindeki bitkinin en iyi şekilde hayati ihtiyaçlarını karşılayacak
özellikte seçilmelidir. Yeşil çatıda çatı ağırlığının artması toprak katmanının bileşimine ve kalınlığına bağlıdır.
Sürdürülebilirlik açısından toprak katmanının seçiminde yerel ve geri dönüşümlü malzemeler kullanılmalıdır.
Üzerindeki bitkinin yaşamı için gerekli suyu depolamak, besin sağlamak ve toprağı nemlendirmek
amacı ile toprak katmanı toplam hacminin %5-20 si oranında organik malzeme içermelidir. Organik
malzeme içerisinde yabani ot tohumları ve patojenler yoktur, ağır metal ve tuz oranı düşüktür. Şekil
3’te olması gerekli ideal toprak ve biki katmanının özellikleri görülmektedir [6].

Şekil 3. İdeal bitki ve toprak katmanı özellikleri [6].

3. YEŞIL DUVARLAR
Dikey bahçe, dikey peyzaj, bio duvar olarak da adlandırılan yeşil duvarlar dış yüzeyindeki bitki ve toprak katmanının
ısı yalıtkan, gölgeleyici ve rüzgar bariyeri olarak hizmet etmesi ve buna bağlı olarak duvar yüzey sıcaklıklarının
düşmesinden dolayı binalarda ve kentsel alanlarda bioçeşitlilik artışı, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve mikroiklim
yaratma açısından çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlamaktadırlar [2-5]. Diğer yandan yeşil çatılarda ki
gibi hava kirliliğini ve çevresel gürültüyü önleme, bina kabuğunu aşırı güneş ışınımı ve asit yağmurları gibi zararlı
çevresel etkilerden koruma gibi görevleride vardır. Estetik açıdan insan psikolojisi üzerine olumlu etkileri vardır.
Yüksek katlı binalarda yeşil çatı ve yeşil duvarların sağladığı çevresel katkılar karşılaştırıldığında yeşil duvarlar
kapladıkları yüzey alanlarından dolayı yeşil çatılara oranla 20 kat daha fazla katkı sağlarlar [5]. Yeşil duvar
konstrüksiyonları, yeşil cephe ve yaşayan duvar konstrüksiyonları olmak üzere iki gruba ayrılır. İki grup arasındaki en
büyük fark duvar yüzeyindeki bitkinin köklerinin tutunduğu yerdir. Yeşil cepheler kökleri yerde olan tırmanıcı bitkiler
ile oluşturulan bir konstrüksiyon iken, yaşayan duvar konstrüksiyonlarında kökler bina cephesi üzerine yerleştirilen
strüktüre tutunur [11-13]. Şekil 4’de yeşil cephe ve yaşayan duvar konstrüksiyonları görülmektedir.
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Şekil 4. Yeşil duvar konstrüksiyonları; a)Yeşil cephe, b)Yaşayan duvar [5]
Yeşil cepheler ile karşılaştırıldığında yaşayan duvarlar toprak katmanının taşınması için bir strüktürel elemana ve
farklı bitkilerin bakımı için bir sulama sistemine ihtiyaç duyarlar. Bundan dolayıda bakım maliyetleri yeşil cephelere
oranla daha yüksektir. Ancak yaşayan duvarlar yeşil duvarlara oranla önceden ekilmiş ve büyütülmüş bitkilerden
oluştuğu için çoğunlukla çevresel sürdürülebilirlik açısından çok daha iyi bir performans gösterirler [5,14,15].
Yaşayan duvarların konstrüksiyon özelliklerine göre sınıflandırılması Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Yaşayan duvar konstrüksiyonları [16]
Geometrik modüllü sistem
Planar sistem

Biçimlendirilmiş torbalı sistem

Asma sistem

Dış strüktürlü sistem
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Bina duvarı
Su sızdırmazlık katmanı
Ahşap veya çelik strüktür
Bitki taşıyıcı
modül/toprak
katmanı/bitki yetiştirme
katmanı/saksı/torba
Bitkilendirme
Sulama sistemi

Tablo 2’de verilen yaşayan duvar konstrüksiyonu tipleri incelendiğinde bitki taşıyıcı strüktürün ve
bitki yetiştirme katmanı tipinin değiştiği ve tüm kontrüksiyonlarda sulama sistemi ihtiyacının olduğu
görülmektedir. Yaşayan duvarlar bitki yetiştirme ortamına göre toprak katmanlı ve hidroponik
sistemler olmak üzere ikiye ayrılır. Toprak katmanlı sistemlerde, bitki büyümesi için gerekli suyu ve
besini duvara monte edilmiş modüller, saksılar veya torbalar içerisine yerleştirilmiş toprak
katmanından alır. Hidroponik sistemlerde ise toprak katmanı yoktur. Bitki köklerinin taşınması için
keçe, köpük ve mineral yünden oluşan bir büyüme katmanı kullanılır, özel olarak bitki türüne göre
hazırlanmış besin çözeltileri sulama sistemi vasıtasıyla bitki köklerine verilir [15].
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4. YEŞIL BINA KABUĞU
KARŞILAŞTIRILMASI

ELEMANLARININ

KONSTRÜKSİYONEL

OLARAK

Yeşil çatılar ve yeşil duvarlardan oluşan bina kabuğu elemanlarının konstrüksiyonları; iklimsel koşullara, bu koşullara
uygun seçilen toprak veya bitki yetiştirme katmanının varlığına, bileşimine ve kalınlığına, bitki türüne ve beslenme
özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Tablo 3’te yeşil bina kabuğu elemanlarının konstrüksiyonel
olarak karşılaştırılması verilmiştir.
Tablo 3. Yeşil bina kabuğu elemanlarının konstrüksiyonel karşılaştırılması [4-6, 13-26]
Yeşil çatı

x

x
x

x
x

Hidroponik

x
x

Yeşil
cepheler

Toprak
katmanlı

İntensif

Bitkilendirme
Toprak katmanı (derinliği az)
Toprak katmanı (derinliği çok)
Bitki yetiştirme katmanı ( keçe, köpük, mineral yün vb)
Drenaj katmanı veya sistemi
Filtre katmanı
Kök tutucu katman
Koruyucu katman
Isı yalıtımı
Su sızdırmaz membran
Taşıyıcı eleman
Sulama sistemi
Strüktürel çerçeve
Kafes ızgara
Modüler elemanlar
X:mevcut; O: opsiyonel

Yaşayan duvarlar

Ekstensif

Katmanlaşma

Yeşil duvarlar

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
o

x
x

x

x
x

x
x
x
x
o
o

x
x
x
x
x
x

5. YEŞİL BINA KABUĞU ELEMANLARININ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞE
KATKILARI
Yeşil çatılar ve yeşil duvarlar çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına önemli katkıları olan yeşil bina kabuğu
elemanlarıdır. Bu elemanlar bina enerji performansı, kentsel ısı adası etkisi, yağmur suyu yönetimi, biyoçeşitlilik,
görsel konfor, hava kalitesi ve gürültü kontrolü kategorilerinde ciddi iyileştirmeler sağlarlar. Tasarım aşamasında
yukarıda bahsedilen çevresel sürdürülebilirlik kategorilerinin önem sırasının belirlenmesi uygulanacak yeşil bina
kabuğu elemanının seçiminde oldukça önemlidir. Hangi kategoride hangi elemanın en iyi performansı göstereceği bir
çok farklı etmene bağlıdır. Belirlenen kategoride en iyi performansı gösterecek yeşil bina kabuğu elemanına karar
verebilmek için bu etmenlerin bilinmesi ve iyi bir şekilde analiz edilmesi gereklidir. Şekil 5’de uygulanacak yeşil bina
kabuğu elemanına karar verme süreci ve bu süreçte etkin rol oynayan etmenler verilmiştir.
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Şekil 5. Yeşil bina kabuğu elemanına karar verme süreci ve bu süreçte etkin rol oynayan etmenler
Şekil 5’de görüldüğü üzere iklimsel özellikler ve yeşil bina kabuğunun uygulanacağı bölgenin zorunlu tuttuğu yasa,
yönetmelik ve standartlar tasarım amacı üzerinde etkilidir. Dünyanın en önemli 25 metropolünde yeşil bina kabuğu
elemanları tasarımında dikkate alınması gerekli sürdürülebilirlik kategorileri yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Şekil
6’da bu kategorilerden hangilerinin metropollerin yüzde kaçında dikkate alındığı görülmektedir [17]. Yasal
düzenlemelerin oluşmasında bölgenin iklimsel özellikleri dikkate alınmalıdır. Soğuk iklim bölgelerinde ısıtma yükünü
azaltıcı, sıcak iklimlerde ise soğutma yükünü azaltıcı önlemler alınırken, yağışı bol olan iklimlerde yağmur suyu
yönetimi odaklı önlemler ön plana çıkmaktadır. Yasal düzenlemeler ve iklimsel özelliklere göre belirlenen tasarım
amacını en iyi şekilde yerine getirecek yeşil bina kabuğu elemanına karar verme sürecinde Şekil 5’de III. Asamada
verilen etmenler önemli rol oynarlar. Örneğin bitkilendirilecek yüzey alanı büyüdükçe amaçlanan kategoride
beklenen performans seviyesi artar. Bir binada genellikle çatı yüzey alanı duvarların yüzey alanından büyüktür.
Ancak duvarların performansları yönlere göre değişkenlik gösterir. Bu açıdan bakıldığında yönün etkisi göz ardı
edilirse yüzey alanı büyük olan elemanın bitkilendirilmesiyle elde edilecek performans artışı çok daha fazla olacaktır.
Yönlenme ve yüzeylere gelen güneş ışınım şiddeti verileri dikkate alındığında çatı yüzeyine etkiyen yatay yüzeye
gelen toplam güneş ışınım şiddeti değeri her zaman düşey yüzeye gelen direk, yansıyan ve yaygın ışınım
değerlerinden daha yüksektir ve bu da bina enerji performansı ve kentsel ısı adası kategorilerinde gösterecekleri
performansların farklılaşmasına neden olur.

Şekil 6. 25 metropolde çevresel sürdürülebilirlik kategorilerinin yeşil bina kabuğu elemanı tasarımında dikkate alınma
oranı (%) [17].

9. Ulusal Çatı & Cephe Konferansı 12 - 13 Nisan 2018
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi – Ataköy Yerleşkesi – Akıngüç Oditoryumu
Şekil 6’da belirtilen tüm kategorilerdeki başarı amaca uygun bitki türünün ve bitki yetiştirme
katmanının seçilmesine bağlıdır. Geniş ve uzun yapraklı bitkiler küçük ve kısa boylu bitkilere göre
çok daha fazla havadaki tozları tutar ve yaz-kış daha iyi yalıtkan görevi görürler. Bitki yetiştirme
katmanı olan toprağın kalınlığı arttıkça su tutma kapasitesi artar ancak kalınlık arttıkça ağırlığıda
artacağı için bina strüktürüne ek bir yük getirir ve bu da istenilen bir durum değildir. Bitkilendirmede
kullanılacak bitki yıl boyunca yapraklarını dökmeyen bir bitkiyse kışın binanın ısıtma yüküne olumlu
etki ederken, kışları yapraklarını döken bir bitki ile bitkilendirilen yeşil bina kabuğu elemanının ısıtma
yüküne bir katkısı olmaz.Tablo 4’te yeşil bina kabuğu elemanlarının çevresel sürdürülebilirliğe
katkıları 8 kategoride karşılaştırılmıştır. Her bir kategorideki performansa ne oranda katkı sağladıkları
bu tabloda açık olarak verilmiştir.
Tablo 4. Yeşil bina kabuğu elemanlarının çevresel sürdürülebilirliğe katkılarının karşılaştırılması [1-26]

Çevresel yararlar

Çatı/duvar tipi

Yeşil çatılar
Ekstensif çatılar
festuca sedum

İntensif
çatılar

Yeşil duvarlar
Yeşil cepheler
Yaprak Yaprak
döken
dökmeyen

Yaşayan duvarlar
Toprak
Hidroponik
katmanlı

Bina ısıtma yükü (kış)

■■■

■■

■■■■

-

■■

■■

■■

Bina soğutma yükü
(yaz)
Kentsel ısı adası
etkisi
Yağmur suyu
yönetimi
Biyoçeşitlilik
Görsel konfor
Hava kalitesi
Gürültü kontrolü

■■■

■■■

■■■■

■■

■■

■■

■■

■■■

■■■

■■■■

■■

■■

■■

■■■

■■

■■

■■■

■

■

■■

■■

■■■
■
■■■
■■■

■■■
■
■■■
■■■

■■
■■
■■■■
■■■■

■■
■■
■■
■■■

■■
■■■
■■■
■■■

■■■
■■■■
■■■■
■■■

■■
■■■■
■■■■
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Yeşil çatılar ve duvarlar binaların enerji performansı üzerine önemli katkılar sağlarlar. Yeşil elemanlar üzerindeki
bitkiler yazın terleme yoluyla çevre havanın soğumasını sağlarlar. Bu soğuma sayesinde binanın soğutma amaçlı
enerji tüketimi azalır. Kışın ise bitki ve toprak katmanı sayesinde ek bir yalıtım görevi görerek ısıtma açısından pozitif
katkılar sağlarlar. Çatılar üzerine gelen güneş ışınımı ve dolaylı olarak çatı yüzeylerinin duvar yüzeylerine oranla daha
çok ısınması soğutma yüküne bu elemanların bitkilendirilmesi ile daha çok katkı sağlanacağını göstermektedir.
İntensif çatılarda kullanılan bitki türlerinin geniş yapraklı bitkilerden oluşması ve kalın toprak katmanına sahip olması
ekstensif çatılara oranla soğutma yükü açısından daha iyi performans göstermesine neden olur. Isıtma yükü açısından
bakıldığında çatı elemanlarının bitkilendirilmesi ile sağlanılan iyileştirmenin daha fazla olduğu görülmektedir. İntensif
çatılar soğutma yükünün azaltılmasında gösterdikleri performansa benzer şekilde ısıtma yükünün azaltılmasında da
ekstensif çatılara oranla daha iyi performans göstermektedirler. Ekstensif çatılarda ise festuca (kamışsı yumak)
çimiyle bitklendirilen çatılar bu çimin soğuğa sedum bitkisinden daha dayanıklı olmasından kaynaklı ısıtma yükü
açısından daha etkindirler. Yeşil duvarların bir tipi olan yeşil cepheler ise kışın yapraklarını döken bir bitki ile
kaplandığında ek bir yalıtkan görevi üstlenmediği için ısıtma yüküne bir katkı sağlamaz [1-26].
Şehirlerde ısı tutan ve absorbe eden beton, asfalt vb. kaplamalar ile kaplı yüzeyler sıcaklık artışına neden olur. Bundan
dolayı kentsel alanlarlar ile kırsal alanlar arasında 5-10 0C sıcaklık farkı olmaktadır. Bu sıcaklık farkı kentsel ısı adası
etkisine neden olur. Yeşil çatılar ve yeşil duvarlar dış çevrede bir soğuma etkisi yaptığından bu farkı önemli oranda
azaltabilmektedirler. Yeşil duvarların yeşil çatılardan farkı bu elemanlarda, bitkilendirilen katman ve bina cephesi
arasında bir hava boşluğu oluşması ve bu boşlukta sıcak havanın konveksiyonel ısı akışı vasıtasıyla soğutulmasının
sağlanmasıdır. Bu soğutma etkisi kentsel ısı adası etkisinin azaltılmasını sağlar. Yeşil çatılar bitkinin türü ve toprak
katmanının kalınlığına bağlı olarak kentsel ısı adası etkisini yeşil duvarlara oranla daha çok azaltabilirler. [1-26].
Yeşil bina kabuğu elemanları yağmur sularının bir miktarını bünyesinde tuttuğu ve daha sonra yavaş bir şekilde şehrin
alt yapı sistemine verdiği için oluşacak sel felaketi ve alt yapı hasarlarının engellemesinde etkilidir. Yeşil çatılar,
yağmur suyunu bünyesinde tutar (toprak tipi, kalınlığı ve hidrolik özelliklerine bağlı olarak). Bitki türüde bu sürece
yardım eder. Bitkinin yüksek fotosentez özelliği, büyüme oranı, üretkenliği, biomass toplama gibi özellikleri terlemeyi
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artırır. Terleme vasıtasıyla buharlaşma artar ve kanalizasyon sistemine giden yağmur suyu azalır. Yeşil duvarlar ise
yağmur suyunu sulama sistemlerinde kullanarak dış ortama verilmesini engeller. Yeşil cephelerde sulama sistemi
bulunmadığından bu elemanların yağmur suyu yönetimine katkısı diğer elemanlara oranla daha düşüktür. Yeşil çatılar
özellikle intensif yeşil çatılar, toprak katmanının kalınlığı ve yatay yüzeye gelen yağış miktarının daha fazla oluşundan
kaynaklı olarak yağmur suyu yönetiminde yeşil duvarlara göre daha iyi performans gösterirler [1-26].
Yeşil çatılar ve yeşil duvarlar, üzerindeki bitki türü ve çeşitliliğine göre pek çok farklı canlı için doğal bir yaşam ortamı
sunarak onları çevreye geri kazandırırlar. Ekstensif çatılar ve toprak katmanlı yaşayan duvarlar üzerinde yer alan
bitkilerin daha çok canlı için besin kaynağı oluşturmasından ve daha çok açık alana sahip olmasından dolayı
biyoçeşitliliği diğer yeşil elemanlara göre daha çok arttırırlar [1-26].
Çatı elemanlarının kent içerisinde yürüyen bir insan tarafından genellikle görülememesi, duvar elemanlarının ise
direkt olarak farkedilmesi görsel konfor açısından duvar yüzeylerinin bitkilendirilmesini ön plana çıkarmaktadır.
Ayrıca duvar yüzeyleri çok yaratıcı tasarımların yapılmasına imkan tanırlar. Yeşil cephe sistemlerinin konstrüksiyonel
oluşumu tasarımda çeşitliliği kısıtlamakta, özellikle kışın yapraklarını döken bitkilerden oluşan tipleri kötü bir görünüş
sergilemektedirler. Yaşayan duvarlar ise konstrüksiyonlarının sağladığı modüler imkanlar sayesinde görsel konfor
koşullarını üst düzeyde iyileştirebilmektedirler. Ekstensif çatılar üzerinde bitkilendirmenin kış aylarında kahverengi
renk alabilmesi ve intensif çatılar gibi çok çeşitli bitki türlerine ev sahipliği yapamamasından dolayı görsel konfor
açısından daha düşük performans gösterirler [25].
Hava kalitesinin arttırılması havada mevcut bulunan kirletici partiküllerin ve gazların tutulması vasıtasıyla gerçekleşir.
Uzun ve geniş yapraklı, dokulu bitkiler çok daha iyi bir şekilde bu maddeleri tutarak havanın temizlenmesi ve
kalitesinin artırılmasını sağlarlar. Ayrıca havadaki karbondioksiti alarak oksijen üretirler. Bu bağlamda bu tür
yapraklara sahip bitkiler ile bitkilendirilebilen intensif çatılar ve yaşayan duvarlar hava kalitesinin artırılmasında diğer
yeşil elemanlara kıyasla daha büyük katkı sağlarlar. Kışın yapraklarını döken bitkilerden oluşan yeşil cepheler ise
sadece yazın hava kalitesinin arttırılmasında etkindirler [2,6,9,19-21]. Kentlerdeki nüfus artışı ve buna bağlı olarak
araç sayısındaki artış çevresel gürültüyü oldukça arttırmıştır. Yeşil bina kabuğu elemanları sahip olduğu bitki ve
toprak katmanı vasıtasıyla artan çevresel gürültüye karşı bir izolatör olarak davranırlar. Gürültünün azaltım oranı;
yalıtım malzemesi özelliklerine, bitki türlerine ve kullanım yoğunluklarına göre değişiklik
göstermektedir. İntensif çatılar sahip olduğu toprak katmanının derinliği ve üzerindeki bitki türünün
yaprak boyutlarından kaynaklı olarak çok iyi bir ses izolatörü görevini görürler [1-26].

6. DÜNYADA MEVCUT
DEĞERLENDIRILMESI

YEŞIL

BINA

KABUĞUNA

SAHIP

ÖRNEKLERIN

Bu bölümde dünyanın farklı ülkelerinde uygulanmış farklı tip yeşil çatı ve yeşil duvar örneklerine ait genel bilgiler ve
görseller sunulmuş, mevcut uygulama örneklerinin çevresel sürdürülebilirlik kategorilerine göre tasarım amaçları
önem sıralarına göre Tablo 5’te değerlendirilmiştir.
Tablo 5. Dünyada mevcut yeşil bina kabuğu elemanlarından oluşturulan örnek binaların incelenmesi
Örnek 1. [22]

World Trade Center Yıl
Konum
Alan (m2)
Eğim (%)
Sistem tipi
(WTC) Liberty Park
2016
New York, USA
307
100
Yaşayan duvar
7.62 metre yüksekliğinde, 102 metre uzunluğunda tasarlanan yaşayan duvar parkın altında yer alan garaj girişinin önünde yer
almaktadır. Yaşayan duvar yatay bir ızgara sistem üzerine bitkilendirme yapılarak oluşturulmuştur. Üzerinde 20.000 yaprak
dökmeyen yıl boyunca farklı renklere bürünen bitki örtüsü mevcuttur. 18 zonlu damlama sulama sistemi mevcuttur ve bu sistem
uzaktan kontrol edilerek bitki bakım yapılmaktadır. Yaşayan duvarda bitkilerden arta kalan su duvar arkasında yer alan paslanmaz
çelik havzalarda tutularak uzaklaştırılmaktadır.
Tasarım Amaçları
BEP

KIAE

YSY

BÇ

GÖK

HK

■

■■

■■■

■

GÜK
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Örnek 2. [22]

Parque
Bogotá

Bicentenario

Yıl
2016

Konum
Bogata/Kolombiya

Eğim (%)
4

Alan (m2)
4600

Sistem tipi
Ekstensif&İntensif

Parkta tasarlanan köprü üzerinde 8 küçük bitkilendirme alanı 41.000 bitki ile esktensif ve intensif olarak bitkilendirilmiştir.
Tasarım Amaçları
BEP

KIAE

YSY

■

BÇ

GÖK

■■

■■■

HK

GÜK

Örnek 3. [22]

Konum
Alan (m2)
Eğim (%)
Sistem tipi
Sejong, Güney 115003
2014
10
Ekstensif&İntensif
Kore
2
115.000 m ’lik yeşil çatı alanına sahip projede yeşillendirilen çatı alanları farklı eğimlerde tasarlanmıştır. Yeşil çatı vasıtasıyla
havalandırma giderlerinde %16, ısıtma giderlerinde ise %10’luk bir iyileştirme sağlanabilmiştir. Yeşil bina derecelendirme
sisteminde ‘mükemmel’ sertifikasına sahiptir.
Tasarım Amaçları
Sejong
binası

İdari

merkez

Yıl

BEP

KIAE

YSY

BÇ

■■■

■■

■■

■

GÖK

HK

GÜK

Örnek 4. [22]

Belarus pavyonu, Expo
2015, Milano

Yıl
2015

Konum
Milano/İtalya

Eğim (%)
70

Alan (m2)
1000

Sistem tipi
Ekstensif

6 çeşit sedum ve 12 çeşit bitkiden oluşturulmuş bina kabuğu yüksek oranda biyoçeşitlilik sunmaktadır.
Tasarım Amaçları
BEP

KIAE

YSY

BÇ

GÖK

■■

■

HK

GÜK
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Örnek 5. [23, 24]

Yıl

Zorlu Center AVM

Eğim (%)

Alan (m2)

Konum

Sistem tipi

Düz, basamaklı Ekstensif&İntensif
ve eğimli
Avrupanın en büyük yeşil çatı uygulaması olan projede 60.000 m2’lik alan çatı bahçesi olarak tasarlandı. 33 m’lik bir kot farkı eğim
ve basamaklar düzenlenerek geçildi. 200’ten fazla bitki ve 68 farklı ağaç ile yeşillendirilen çatı alanı otomatik bir sulama sistemi
vasıtasıyla periyodik olarak sulanmaktadır.Projede yağmur suyu ve gri su depolarından elde edilmiş arıtılmış sular yeşil alanların
sulanmasına kullanılmaktadır. Projede sadece peyzaja 45 milyon TL harcanmıştır.
Tasarım Amaçları
İstanbul, Türkiye

2013

BEP

72.000

KIAE

YSY

BÇ

GÖK

■■

■■■

■

■

HK

GÜK

Örnek 6. [23]

Shenyen Tairan ofis
binası

Yıl

Konum

Alan (m2)

Eğim (%)

Sistem tipi

2012

Shenzhen, Çin

168.950

2

İntensif

Basamaklı teras bahçeleri olarak tasarlanan ofis binasında, teraslar yürüyüş yolları, oturma bankları ve yeşil alanlar olarak
tasarlanmıştır.
Tasarım Amaçları
BEP

KIAE

YSY

BÇ

GÖK

■

■■

HK

GÜK

Örnek 7. [22]

Intercontinental Otel

Yıl

Konum

Alan (m2)

Eğim (%)

Sistem tipi

2011

Santiago/Şili

1620

100

Yaşayan Duvar

Sera gazlarının azaltılması amacıyla tasarlanan 17 kat yüksekliğinde olan yaşayan duvarlar tüm cephelerde sıcaklık artışını
engelleyerek kentsel ısı adası etkisine pozitif katkı sağlarlar. Yaşayan duvarlar üzerinde 110.000 bitki mevcuttur. Yaşayan duvarlar
gölgeleme ve buharlaşma etkisiyle soğutma yükünün %40-%60 arasında azaltmaktadır.Şehirdeki havanın temizlenmesine katkı
sağlarlar ve gürültüyü azaltırlar. Yaşayan duvarlar otomatik sensörle çalışan sulama sistemine sahiptir ve toplam 4300 tane yaşayan
duvar panelinden oluşmaktadır.
Tasarım Amaçları
BEP

KIAE

■■■■

■■■

YSY

BÇ

■■■

GÖK

HK

GÜK

■■

■
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Örnek 8. [12]

Yıl
Konum
Alan (m2)
Eğim (%)
Sistem tipi
RMIT Üniversitesi Bina
Victoria,
2
2011
122 m
100
Yeşil cephe
21
Avustralya
60 yıllık eski tuğla bir bina cephesine yerleştirilen bitki kutularında büyüyen bitkilerin düşey doğrultuda cepheyi sarmasıyla
oluşturulmuştur. Duvarın 40 cm önüne gizli bir ağ sistemden oluşan bir strüktür eklenmiştir. 230 USD maliyetle gerçekleştirilmiş
bir projedir.
Tasarım Amaçları
BEP

KIAE

■

YSY

BÇ

GÖK

HK

GÜK

■■

*BEP: Bina enerji performansı; KIAE: Kentsel ısı adası etkisi; YSY: Yağmur suyu yönetimi; BÇ: Biyoçeşitlilik; GÖK:
Görsel konfor; HK: Hava kalitesi; GÜK: Gürültü kontrolü.

8. SONUÇLAR
Günümüzde yeşil bina kabuğu uygulamaları çevresel sürdürülebilirliğe sağladığı katkılardan dolayı oldukça talep
görmektedir. Ancak çevresel sürdürülebilirlik kategorilerinde tasarım amacına göre en yüksek performansın elde
edilebilmesi için ciddi bir teknik bilgi ve beraberinde uygulama aşamasında kaliteli işcilik ve iyi detaylandırma
gereklidir. Literatürde yeşil bina kabuğu elemanlarıyla ilgili gerçekleştirilmiş bir çok çalışma mevcuttur. Bu
çalışmaların detaylı okunup, mevcut uygulamalar ve teknik bilgiler ışığında değerlendirilmesi ile bu alanda önemli
ilerlemeler kaydedilebilir. Sürdürülebilir bir yeşil bina kabuğu elemanı tasarımında dikkat edilmesi gereken faktörler
aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.









Mevcut iklimsel koşulların iyi analiz edilmesi (güneş ışınımı, rüzgar hızı, nem ve sıcaklık değerleri)
Tasarım amaçlarının ortaya iyi koyulması (bina enerji performansını arttırmak, kentsel ısı adası etkisini
azaltmak, hava kalitesini arttırmak vb. gibi)
Bütçenin iyi planlanması ve bütçeye uygun ve amaca hizmet edebilecek konstrüksiyonun seçilmesi
Seçilen konstrüksiyonun gereksinimlerinin, avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi ve bu konuda
uzmanlardan teknik bilgi alınması
İklimsel koşullara ve seçilen konstrüksiyona uygun bitki türlerinin belirlenmesi ve ihtiyaçlarının
saptanması
Bitkinin hayatını devam ettirebilmesi için uygun bitki yetiştirme katmanı tipinin, kalınlığının ve
bileşiminin belirlenmesi
Bitki türü ve bitki yetiştirme katmanı özelliklerine göre bakım ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin
belirlenmesi (sulama sistemi, drenaj vb.)
Seçilen konstrüksiyonda (fotovoltaik panel ve yağmur suyu depolama sistemleri kullanımı vb. gibi)
ekstra iyileştirme önlemleri alınacak mı? gibi sorulara cevap bulunması

Çalışmada yeşil bina kabuğu elemanlarının hedeflenen çevresel sürdürülebilirlik kategorilerine göre tasarımında etkili
olan ve yukarıda açıklanan faktörlerin anlaşılmasına yardımcı olacak bilgiler verilmiştir. Yeşil çatılar ve yeşil duvarlar
birlikte ele alınarak konstrüksiyon gereksinimlerinin karşılaştırılması sağlanmış, çevresel sürdürülebililiğe sağladıkları
katkılar tartışılmıştır. Dünyada yeşil bina kabuğu elemanlarına sahip mevcut uygulama örnekleri analiz edilerek
verilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmıştır.
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