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TÜRKÇE ÖZET
Yapıyı oluşturan temel birimlerden birisi olan çatı, yapı elemanları arasında çeşitli atmosferik olaylara
ve kirliliğe en fazla maruz kalan bölümlerden birisidir. Yapı tasarımından, binanın inşa ve bakım
onarım işlerine kadar tüm aşamalarda çevresel koşullara bağlı olarak en uygun çatı kaplama
malzemesinin tercih edilmesi önemli bir konudur. İdeal çatı kaplama malzemesinin tercih edilmesi
yapıda uzun süreli konfor sağlamakla birlikte ekonomik olarak da tasarruf yapılmasını sağlayacaktır.
Bununla birlikte ham maddeden dolayı, çeşitli çatı kaplama malzemelerinin farklı oranlarda maliyeti
bulunmaktadır. Bu kapsamda; Safranbolu Perşembe pazar alanında yapılan çalışma ile 2000-2018
yılları arasında farklı çatı kaplama malzemeleri ile çatı kaplama maliyetlerinin değerlendirilmesi
incelenmiştir. Çalışmanın, en uygun yapı malzemelerinin tercih edilmesi ve yapı inşa maliyeti gibi
önemli alanlara katkı koyması umulmaktadır.
ANAHTAR KELİMELER: Çatı, Çatı Kaplama Malzemeleri, Yapı İnşa Maliyeti, Safranbolu.

ABSTRACT
The roof, which is one of the basic elements that make up the building, is one of the parts that are the
most exposed to various atmospheric phenomena and pollution among the building elements. It is
important issue that is the choice of the most suitable roof covering materials depend on the
enviromental conditions, at the all stages from building design to counstruction and maintenance of
the building. The choice of the ideal roofing material will ensure both long term comfort and
economical saving in the construction. However, various roofing materials originating from raw
materials have cost in different proportions. In this scope; the study conducted in the Thursday bazaar
area of Safranbolu examined the evaluation of different roof covering materials and roofing costs
between 2000-2018. It is hoped that the work will contribute to important areas such as the choice of
the most suitable building materials and the cost of building construction.
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1. GİRİŞ
İnsanın, tarihsel süreç içerisinde yer edinmeye başlamasıyla birlikte birçok tehlikeli unsur (olumsuz
atmosferik koşullar, yabani hayvanlar vb.) ile mücadele etmesi gerekmiştir. Bu olaylar barınma
ihtiyacını ortaya çıkararak yapının başlangıcını oluşturmuştur. Yapı; barınmak ya da başka amaçlarla
kullanılmak üzere tasarlanmış, her türlü insani eyleme cevap verebilen yapay bir ortam olarak
tanımlanabilir [1]. Vitruvius, tasarlanan yapıların sağlam, kullanışlı ve güzel olması gerektiğini
belirtmiştir [2]. Bu gerekliliklere günümüzde ekonomik olması da eklenmiştir.
Yapıların ekonomikliği, ilk yapım maliyetinden başlayıp, bakım onarım ve yıkım maliyetlerini
kapsayacak şekilde olmalıdır. Bu maliyetler içerisinde çeşitli etmenler bulunmaktadır. Yapının inşa
edileceği arazi, yapının büyüklüğü, plan biçimi, yükseklik ve kullanılacak malzemeler bunlardan
birkaçıdır. Özellikle, atmosferik olaylara, kirliliğe ve çeşitli darbelere en fazla maruz kalan cephe ve
çatılarda tercih edilecek kaplama malzemeleri önemlidir. Bu malzemelerin yapının kullanım ömrü
dâhilinde, ortam koşullarına bağlı olarak belirli aralıklarla yenilenmeleri gerekmektedir. Bu noktada
ideal çatı kaplama malzemesinin tercih edilmesi, yapıda uzun süreli konfor sağlamakla birlikte
ekonomik olarak da tasarruf yapılmasını destekleyecektir. Bununla birlikte ham maddeye bağlı olarak,
çeşitli çatı kaplama malzemelerinin farklı oranlarda maliyeti bulunmaktadır. Buna göre, Safranbolu
Perşembe pazar alanında yapılan çalışma ile 2000-2018 yılları arasında farklı çatı kaplama
malzemeleri ile çatı kaplama maliyetlerinin değişimleri incelenmiştir.

2. ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİ
Çatı; dış ortamdan gelen meteorolojik olaylardan yapıyı koruyan, saçaklı veya saçaksız olarak, eğimli
veya düz olarak farklı biçim ve çeşitli malzemelerden yapılabilen, yapıların bitiş elemanı olarak
tanımlanabilir. Çatılar ait oldukları yapının gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmakla birlikte,
değişik etmenlere göre sınıflandırılmaktadır. Bu etmenlerden birisi kaplama malzemeleridir. Genel
olarak yapılarda kullanılan kaplama malzemelerini; kil, çimento, metal, bitüm esaslı malzemeler,
polimer ve cam malzemeler, doğal taş kaplamalar ve bitkisel malzemeler olarak sınıflandırmak
mümkündür.
Çatı kaplama malzemeleri üretildikleri hammaddeye göre çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklere
sahiptir (Çizelge 1). Ilk yapımından başlamak üzere kullanımının farklı aşamalarında çatı kaplama
malzemelerinde yıpranmaya bağlı olarak değişimler olmaktadır. Seçilecek malzemenin kullanışlı,
çevresel etkilere dayanıklı ve uzun ömürlü olması ilk yapım ve bakım onarım sırasında, yapı maliyeti
açılarından önemlidir.
Çizelge 1. Çatı kaplama malzemesi seçiminde dikkat edilmesi gerekli hususlar [3,4].
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3. ÇATI KAPLAMA MALZEMELERİNİN MALİYETLERİNİN İNCELENMESİ
Yapı kullanım ömrü süresince çevresel koşullara bağlı olarak, çatı kaplama malzemelerinin
değiştirilmesi konfor koşulları açısından önemlidir. Zamanında müdahale yapılmaması durumunda,
yapı içine su girerek rutubet, kötü koku ve görsel kirliliğe neden olabilir. Hatta bu durum insan
sağlığını tehdit edecek noktaya varabilir, yapı taşıyıcı sistemine zarar vererek zamanla binanın
çökmesine neden olabilir. Bu sebeple kaplama malzemelerinin iş göremez duruma geldiği tespit
edildiğinde değiştirilmesi gerekmektedir.
Yapılacak olan her değişikliğin bir maliyeti olacağı aşikardır. Bu maliyet yıldan yıla değişiklik
göstermektedir. Bu doğrultuda farklı malzemeler ile 2000-2018 yılları arasında çatı kaplama
maliyetinin değerlendirmesi yapılmıştır. Maliyet analizi çalışması yapılırken, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu birim fiyat listesi poz numaraları esasına göre kullanılmıştır [5].
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dönemin koşullarına bağlı olarak her yıl yenilediği bu fiyatlarda
bazı malzemeler her dönem yer almamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada 2000-2018 yılları arasında
birim fiyatları bulunan malzemelerin değerlendirmesi yapılabilmiştir. Bahsi geçen yıllarda yapı
sektöründe kullanılan fakat birim fiyat listesinde yer almayan malzemelerin maliyeti göz ardı
edilmiştir.
Karadeniz Bölgesinin batısında yer alan Karabük iline bağlı bir ilçe olan Safranbolu, kültür varlıkları
sayesinde UNESCO World Heritage City listesinde yer alan bir kenttir. Birçok tarihi ve doğal
güzelliklere sahip olan şehir engebeli bir arazi yapısı üzerine kurulmuştur. Safranbolu, İç Anadolu ile
Karadeniz bölgeleri arasında iklim geçiş kuşağında yer almaktadır. Yağışlar, Karadeniz ikliminin
etkisiyle mevsimlere dağılmakla birlikte Karasal iklim etkisiyle en çok yılın ilk yarısında
görülmektedir [6]. Bu durum çatıların kaplama malzemesindeki yıpranmayı çeşitlendirmekte ve
artırmaktadır.
Farklı malzemeler ile çatı kaplama işi maliyetinin tespiti için bölgedeki açık pazar alanının (Şekil 1)
kapatılması üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Bu alanın seçilmesinde merkezi bir alanda yer
alması, kamusal bir alan olup herkese hizmet vermesi, geniş bir alana sahip olması, pazar alanının
kapatılması durumunda tercih edilebilecek kaplama malzemelerinin fazla olması gibi özellikler etkili
olmuştur. Bu amaçla çekme sınırları içerisinde pazar alışverişine uygun ortam sağlayabilecek %20
eğimli beşik çatıların yan yana gelmesiyle bir üst örtü oluşturulmuştur (Şekil 2).

Şekil 1. Safranbolu Perşembe pazarı alanı [7]
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Şekil 2. Maliyet hesaplaması için pazar alanına oluşturulan üst örtü.
Çalışma yapılırken taşıyıcı sistemin ahşap olduğu varsayılmış ve hesaplamalarda çatı taşıyıcı sistemi
ihmal edilmiştir. Bununla birlikte, her malzemenin altına su yalıtımı gerekmediği için su yalıtım
maliyeti de hesaplamalara dahil edilmemiş sadece kaplama malzemelerinin değişim maliyetleri
hesaplanmıştır (Çizelge 2). Elde edilen veriler yıllara göre karşılaştırılmıştır (Şekil 3). Ayrıca, her bir
malzemenin yıl bazında değişim oranı hesaplanarak bu oranlar yıllık enflasyon (TÜFE) (Şekil 4)
oranları ile kıyaslanmıştır (Şekil 5).
Hesaplamalar sonucu çatı malzeme maliyetinde en fazla artışın bakır malzemede olduğu, en az
değişimin ise elyaflı çimentolu oluklu levha da olduğu belirlenmiştir. 2006 yılına kadar tüm
malzemelerde dengeli bir değişim gözlenirken bu yıldan itibaren bakır malzeme ile çatı kaplama işi
maliyetinin diğer malzemelere oranla daha hızlı arttığı gözlemlenmiştir. Mineral kaplı bitümlü örtü ile
çatı kaplama maliyetinde 2005 yılına kadar artış olurken bu yıldan sonra dalgalı bir şekilde azaldığı
görülmüştür. Elyaflı bitümlü örtüde 2016 yılına kadar artış olurken bu yılda ani bir düşüş meydana
gelmiş devam eden yıllarda artış olduğu gözlemlenmiştir. Diğer malzemelerle yapılan kaplama işinde
ise belirli oranlarda sürekli bir artış olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 2’de belirtilen yıllık bazda maliyet değişim oranlarına bakıldığında değişken bir tablonun
ortaya çıktığını görmekteyiz. Tüm malzemeler açısından bakıldığında en fazla değişim oranı 2002
yılında olduğu, en az değişim oranının ise 2010 yılında olduğu görülmüştür. 2002 yılından 2007 yılına
kadar değişim oranlarında bir azalış olurken, 2007 yılında tekrar yükseliş meydana gelmiştir. 2008
yılından 2014 yılına kadar olan sürede maliyetlerdeki artış oranının azaldığı ve 2010 yılında en az
artış oranlarının olduğu görülürken bu sürenin sonunda tekrar maliyet oranlarında artış meydana
geldiği gözlemlenmiştir. Malzeme bazında bakıldığında ise en fazla maliyet artış oranı 2002 yılında
49,35% oran ile Mineral kaplı bitümlü örtü ile çatı kaplama işinde olduğu, en fazla azalış oranının ise
2016 yılında -213,04% oran ile elyaflı bitümlü örtü ile çatı kaplama işinde olduğu belirlenmiştir.
Yıllık enflasyon oranları ile çatı kaplama maliyeti değişim oranlarının karşılaştırılması yapıldığında
genel olarak 2010-2013 zaman dilimi haricinde çatı kaplama maliyet değişim oranlarının enflasyon
oranlarının üstünde olduğu gözlemlenmiştir. Genel olarak çatı kaplama işi maliyetindeki değişimin
enflasyon oranlarındaki değişimle aynı düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.
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Çizelge 2. Safranbolu Perşembe Pazar alanı 2000-2018 yılları çatı kaplama değişim maliyeti.
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Şekil 3. Safranbolu Perşembe Pazar alanı 2000-2018 yılları arası çatı kaplama değişim maliyeti karşılaştırması
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Şekil 4. Yıllık enflasyon oranları [8].

Şekil 5. 2000-2018 yılları arası çatı kaplama değişim maliyeti oranlarının yıllık enflasyon oranları ile
karşılaştırılması
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4. SONUÇ
Doğal süreç içerisinde bütün malzemelerin zamanla eskiyip yıpranması olağan bir durumdur. Bu
durum, çevresel özelliklere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu nedenle ilk yapımda uzun süre
kullanım imkânı veren çatı kaplama malzemelerinin tercih edilmesi önemlidir. Ayrıca kullanım ömrü
tamamlanmış olan çatı kaplama malzemelerinin yenileri ile değiştirilmesi diğer olası zararların
önlenmesi açısından önemlidir.
Ekonomik gelişmelere bağlı olarak geçen süreç içerisinde birim maliyetlerde değişiklik olmaktadır.
Çalışma sonucu tespit edilen 2002 yılındaki en fazla artış oranlarının, 2001 yılı ekonomik krizinin bir
sonucu olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışma sonucu her bir malzeme dönemsel özelliklere bağlı
olarak farklı oranlarda birim fiyatlarında artışa sahiptir. Bu duruma; malzemeye olan talep, üretimde
yaşanan artış azalış, hammadde ve enerji kaynaklarında değişiklik gibi çeşitli durumların neden
olduğu düşünülmektedir. Çatı kaplama maliyeti değişim oranlarının yıllık enflasyon oranları ile aynı
şekilde artıp azalmadığı görülmüştür. Bu duruma inşaat sektöründe yaşanan taleplerin değişkenlik
göstermesi ile enflasyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan ürün ve hizmetlerin farklı oranlarda
etki etmesi gösterilebilir. Ayrıca, malzeme fiyatlarında belirlenen dönemsel farklılıklar yapıda
kullanılacak malzeme tercihlerini etkileyerek mimari tasarımda değişiklikler oluşturmuş olabilir. Bu
durum ayrı bir çalışma konusu olarak değerlendirilebilir.
Çalışmanın, kaplama malzemelerinin değişiminde dikkat edilen en önemli noktalardan biri olan
maliyet değerlendirmelerine katkı sunacağı umulmaktadır. Metal malzemeler dışında kalan ürünlerin
belirlenen yıllar arasında birim fiyatı olmaması nedeniyle çalışmaya dahil edilememesi çalışmanın
eksi yönü olarak değerlendirilebilir. Çalışmanın, diğer malzemelerle ilgili bilgilerin de toplanarak
daha geniş kapsamlı geliştirilebileceği düşünülmektedir.
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