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Avrupa Yeﬂil Çat› Dernekleri Federasyonu
Baﬂkan› Dusty Gedge ile Söyleﬂi

Avrupa Yeﬂil Çat› Dernekleri Federasyonu (European
Federation of Green Roof Associations) Baﬂkan› Dusty
Gedge ile ekoloji alan›nda çok say›da araﬂt›rma ve uygulamas› bulunan Gary Grant, yeﬂil çat›lar, uygulama
prensipleri, ya¤mur suyu toplama, yeﬂil bahçeler, kent
içi yollarda ya¤mur suyu drenaj› için innovatif örnekler
sundular. Portland, Oregon'dan (ABD), Melborne'a
(Avusturalya) kadar suya duyarl› kentsel tasar›m (water
sensitive urban design) örneklerini de izleme imkân›
bulduk. Özellikle kentlerde yaz aylar›nda oluﬂan ›s› adalar›n›n etkisini azaltmak isteyen belediyelerin uygulamalar›n› gördük. 2010 y›l›nda büyük kentlerimizde insanlar›n neden gece dahi serinleyip uyuyamad›¤›n›,
benzer problemleri yaﬂayan kent örneklerinden tespit
ettik. Yeﬂil çat›lar›n bina kabu¤u ›s›s›n› 2-3 derece düﬂürdü¤ü biliniyor. Yeﬂil çat›lar yaz aylar›nda so¤utma
yüklerini azaltmaya yard›mc› olarak enerji tasarrufu
sa¤l›yor. ‹klim bozulmas›n›n ani sa¤anak ya¤›ﬂlarla
kendini gösterdi¤i, bunun taﬂk›nlarla kentleri felç etti¤i
günümüzde, ya¤mur suyunun toplanmas›, kademeli
olarak ﬂebekeye verilmesi önem kazan›yor.
Gary Grant, BRE (Building Research Establishment) yay›nlar›ndan ç›kan Yeﬂil Çat›lar ve Duvarlar (Green Roofs and Walls) adl› kitab›n yazar›. 30 y›ld›r ekoloji ile ilgilenen Gary Grant, ﬂu anda Londra Olimpiyatlar›
2012'nin de ekoloji dan›ﬂman›.1 Dusty Gedge ise Londra Belediyesi’nin ﬂu anda kulland›¤› Yeﬂil Çat›lar Beyaz Kitab›’n›n yazar›. Gedge’in ﬂu ana kadar tasarlad›¤›
ve uygulad›¤› 500 yeﬂil çat› deneyimi var. Dünya çap›nda yeﬂil çat›lar uzman› olarak tan›nan Gedge, de¤iﬂik
ülkelere dan›ﬂmanl›k yaparak pratik uygulama prensipleri yay›ml›yor.2 Kendisi ile yeﬂil çat›lar üzerine bir
söyleﬂi gerçekleﬂtirdik.
Rüksan Tuna: Bize, Avrupa Yeﬂil Çat›lar Birli¤i Federasyonu’nu tan›t›r m›s›n›z?
Dusty Gedge: EFB (Euröpaische Föderation der Bauwerkbegrünungsverbande) ba¤›ms›z yeﬂil çat› birliklerinin federasyonudur. Bu birliklerin üye profili ülkeden
ülkeye de¤iﬂiyor ama hepsinde üreticiler, müteahhitler
ve belediyeler (örne¤in Avusturya ve Almanya’da) var.

Geçti¤imiz Ekim ay›nda, Avrupa Yeﬂil Çat›
Dernekleri Federasyonu Baﬂkan› Dusty Gedge ile
ekoloji alan›nda çok say›da araﬂt›rma ve
uygulamas› bulunan Gary Grant özel bir davetle
‹stanbul’a geldiler. Mimarlar Odas› Ekolojik
Mimarl›k ve Enerji Etkin Yap›lar Çal›ﬂma Grubu ile
yapt›klar› toplant›n›n ard›ndan bir konferans
verdiler. Çal›ﬂma Grubu’nun yürütücüsü Rüksan
Tuna, Gedge ile bir söyleﬂi gerçekleﬂtirdi.

(soldan sa¤a) Tu¤ba Salman, Dusty Gedge, Rüksan Tuna

RT: Birli¤in akademisyenler ve yeﬂil çat› üreticileri ile
iliﬂkilerini anlat›r m›s›n›z?
DG: Bu ülkeden ülkeye de¤iﬂiyor. Baﬂlang›çta Almanya’da akademik çevreler, belediye ve malzeme üreticileri aras›nda çok güçlü ba¤lar vard›, ﬂu anda biraz içselleﬂtirildi. Özellikle ‹ngiltere, Polonya ve Yunanistan
gibi yeni üye ülkeler aç›s›ndan bakarsak, Ar-Ge için
akademik çevrelerle, yeﬂil politikay› yayg›nlaﬂt›rmak
için belediyelerle ve pazar›n geliﬂmesi için de üreticilerle ve uygulay›c›larla güçlü iliﬂkilere ihtiyaç var.

1. www.greenroofconsultancy.com
2. www.dustygedge.co.uk

RT: Yeﬂil çat› sektörü Avrupa’da ne kadar yayg›n?
Birlik 1990’lar›n sonunda kuruldu. Amac› Avrupa çap›nda yeﬂil çat›lar› hem felsefe hem de uygulama olarak
yayg›nlaﬂt›rmakt›. Kurucu üyeler Almanya, Avusturya
ve ‹sviçre idi. Bugün Macaristan, Belçika, Hollanda, ‹skandinav ülkeleri (Danimarka ve ‹sveç), Polonya, ‹talya,
Yunanistan ve ‹ngiltere ﬂu andaki üyeler. Benim baﬂkan olarak görevlerimden biri de, yeni ülkelerde ulusal
yeﬂil çat› birlikleri oluﬂumunu teﬂvik etmek ve destek
vermektir.

DG: Almanya’da sektör çok kuvvetli. 75’den fazla kent
ve kasabada yeﬂil çat› politikas› uygulan›yor. Bu federal
“Yeﬂil Biyotop Faktörü Yasas›”n›n bir uzant›s›, göstergesi ayn› zamanda. ‹sviçre’de yeﬂil çat›lar federal bir
zorunluluk. ‹sviçre, dünyada ulusal yasas›nda bunu zorunluluk olarak getiren tek ülke. Ülke içinde bu zorunlulu¤a di¤erlerinde daha fazla uyan, bunu “daha iyi” gösteren kentler de mevcut.
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Avusturya Linz’de kent yönetimi yeﬂil çat› uygulamas›
için bir bedel ödüyor. Almanya Stutgart’da kentliler
kendi mevcut çat›lar›n› yeﬂil çat›lara dönüﬂtürürlerse,
paras›n› kent yönetiminden alabiliyorlar. Bir de Stuttgart ve Almanya’n›n di¤er kentlerinde yeﬂil çat› yeni binalara uygulan›rsa, su vergilerinde indirim oluyor.
RT: Türkiye ve yeﬂil çat›lar konusunda düﬂünceleriniz
nedir?

© stormwater.wordpress.com

DG: Mühendis olsun, mimar olsun, yat›r›mc› olsun bildik korkular gündeme gelecek; bak›m zorlu¤u, su izolasyonuna zarar verece¤i hep öne sürülecektir. Avrupa ve Kuzey Amerika’da bu korkular çoktan aﬂ›ld›, e¤er
yönetmelikler uygulan›rsa hiçbir yerde sorun ç›km›yor.
Bunun kan›t› üye yeni ülkelerin varl›¤›. Bunun kan›t› Londra’dan Tokyo’ya, Teksas’a kadar su ve enerji konusunda yürütülen araﬂt›rmalar.

Paris’te bir yeﬂil çat› uygulamas›

Di¤er ülkelerde, genellikle tek tek belediyelerin insiyatiflerinde. Avusturya’da Linz ve Viyana, ‹ngiltere’de Londra, Hollanda’da Denhag ve Rotterdam böyle örnekler.
Kuzey Belçika’da belediyeler bunu daha çok sürdürülebilir kanalizasyon ve ya¤mur suyu ﬂebekesi amac›yla yap›yorlar. Keza ‹talya’da Bolzano –ki yeﬂil çat› politikas› olan tek ‹talyan kentidir.
RT: Kullan›c›lar aras›nda yeﬂil çat›lar konusunda yayg›n
önyarg›lar ve korkular nelerdir?
DG: “Bak›m› zor”, “çat› izolasyonu delinir”, “akar”, “inﬂaat› zor”, “estetik görünür mü”, “yang›n veya rüzgarda
ne olur” gibi korkular ve önyarg›lar hep var. Tabii tüm bu korkulara cevap veren Alman FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landsschaftsbau) (www.fll.de) k›lavuzu var, ‹ngilizcesi de mevcut.
Bütün Avrupa ülkeleri bu tüzü¤e uyarak kendi yönetmeliklerini oluﬂturuyorlar. Kuzey Amerika ve Japonya
yönetmelikleri de FLL’ye dayan›r. Tüm bu korkular Alman yeﬂil çat›lar pazar›n›n ilk günlerinde çok yayg›nd›
ama çok iyi araﬂt›rmalar yapt›lar ve çok iyi çözümlere
ulaﬂt›lar. S›cak ve kurak Akdeniz ülkelerinde ise sulama ve su tedariki korkular› var ki, bunlar da üstesinden
gelinebilir konular. ‹talya’da bu konuda pek çok araﬂt›rma yürütülüyor.
Ben kiﬂisel olarak yerel ve ulusal bitki örtüsüne bak›larak, de¤iﬂik yeﬂil çat› sistemlerine uygun olanlar›n›n seçilmesi konusunda ›srarl›y›m. Türkiye ekstansif yeﬂil
çat›lar›n bitki örtüsü aç›s›ndan çok iyi konumda. Bugün
kuzey Avrupa’daki yeﬂil çat›larda, Orta Anadolu ve Kafkas bitkileri kullan›l›yor. Bu bitkiler çok so¤uktan çok s›ca¤a, aﬂ›r› ›s› de¤iﬂimine dayan›kl› bitkiler. Bunlara sarmaﬂ›k ve çim türleri dahil.
RT: Yerel otoritelerin bina sahiplerine ve yap›mc›lara
teﬂviki ne durumda?
DG: Bu kentten kente de¤iﬂiyor. Londra’da mali destek
hiç yok. Bu sadece bir “beklenti”. Anlam› ﬂu: Yat›r›mc›
neden yeﬂil çat› “yapamad›¤›n›” ispatlamak zorunda.
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Tabii sizin ülkenizin ç›karlar›na uygun olan ﬂu ki, burada, buraya özgü endemik floray›, yeﬂil çat›larda kullan›labilecek bitki ailelerini tan›mal›s›n›z, tespit etmelisiniz.
Gördü¤üm, bildi¤im kadar›yla Türkiye’nin çok zengin
ve yayg›n endemik floras› var, Avrupa’dan çok çok daha büyük. Bu özellik yeﬂil çat›lar› ülkenizde benzersiz
yapabilir, yeﬂil çat›lar›n›z bölgelerinizin biyo-iklimini yans›tabilir, Türkiye’de çok de¤iﬂik iklim bölgeleri var.
Son ilginç nokta ise, ülkenizin belli bölgelerinde kanalizasyona kar›ﬂan ya¤mur sular›n› azaltmakt›r. Taﬂk›nlara neden olan ani sa¤anak ya¤mur sular›n› kademeli
olarak ﬂebekeye vermek, tekrar kullan›m için toplamak
çok çok önemli. Tüm bunlar bize yeﬂil çat›lar önünde
engeller gibi görünse de asl›nda f›rsatlard›r. Her engelin bir çözümü oldu¤u gibi.
RT: Söyleﬂi için teﬂekkür ederiz. 
Bilgi için:
www.efb-greenroof.eu, www.livingroofs.org

