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Ç
at› Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne-
¤i (ÇATIDER), 2003 ve 2005 y›lla-
r›nda oldu¤u gibi çat› kaplama sek-

törüne ait verilerin oluflturularak tam bir
analizin yap›lmas›, yerli ve yabanc› yat›r›m-
c›lara piyasa hakk›nda sa¤l›kl› bir bilgi orta-
m›n›n haz›rlanmas› amac›yla yürüttü¤ü
“E¤imli Çat›larda Kullan›lan Nihai Çat› Kap-
lama Malzemelerinin 2007 Y›l› Sektör Bü-
yüklü¤ü” araflt›rmas›n› tamamlad›. Geçen
senelerde de oldu¤u gibi sektörden al›nan
bilgiler sistematik olarak de¤erlendirildi ve
afla¤›daki yorum ve tablo de¤erlerine ula-
fl›ld›. 

Yap›lan çal›flman›n sonuçlar›:
• Çat› kaplama sektörü büyüklü¤ünün

2005 y›l›na göre yüzde 15 artarak
100.000.000 m2’ye yaklaflt›¤›
görülmekte ve 2007 y›l› toplam çat›
kaplamalar› üretimi kapasitesinin
220.000.000, m2’nin üzerinde oldu¤u
tahmin edilmektedir.

• Tek katl› metal kaplamalar, sandviç
paneller, iki yüzü metal kompozit
olmayan paneller ve üzeri do¤al tafl
kapl›/kaplamas›z panel ve kiremitler

Metal Çat› Kaplamalar› bafll›¤› alt›nda
incelenmifltir. Genel olarak sanayi
yap›lar›nda ve bir miktar konut
yap›lar›nda kullan›lan metal çat› 
kaplamalar›n›n çat› sektöründeki
pay›n›n h›zla artarak 38 milyon m2’ye
ulaflt›¤› görülmektedir. Sektörde yüzde
39 oran› ile en yüksek kullan›m oran›na
sahip metal çat› kaplamalar›n›n pazar
büyüklü¤ünün 2005 y›l›na göre yaklafl›k
yüzde 42 artt›¤› görülmektedir.

• Geleneksel çat› kaplama malzemeleri
olan kil esasl› kiremitlerin 32,5 milyon
m2 pazar pay› ve yüzde 33 kullan›m
oran›yla ikinci s›raya geriledi¤i
görülmektedir. Kil esasl› çat› 
kaplamalar›n›n pazar büyüklükleri 2005
y›l›na göre yaklafl›k yüzde 8 azalm›flt›r. 

• E¤imli çat›larda kullan›lan shingle, 
oluklu, organik elyafl› bitümlü levhalar
ve do¤altafl kapl› rulolar›n (arduaz) yer
ald›¤› bitüm esasl› kaplamalar 16,6
milyon m2 pazar pay› ve yüzde 17 
kullan›m oran›yla üçüncü s›rada yer
almaktad›r. Pazar büyüklü¤ünde 2005
y›l›na göre yaklafl›k yüzde 34 art›fl
oldu¤u görülmektedir. Çal›flmada

bitüm esasl› rulo ürünlerin sadece
e¤imli çat›lar›n son katlar›nda kullan›lan
miktarlar› esas olarak al›nm›flt›r. 
Düz ve e¤imli çat›larda kullan›lan 
arduazl› rulolar›n pazar paylar› 
10 milyon m2’yi aflmaktad›r.

• Çimento esasl› kaplamalar genelde
yüzde 7 art›flla pazardaki konumlar›n›
korumufllard›r. Ancak burada dikkate
al›nmas› gereken önemli noktalar
flunlard›r:

• Bu kategorideki çimento esasl›
kiremitlerde 2005 y›l›na göre yüzde 78
oran›nda art›fl olmufltur.

• Asbestli ürünlerin piyasadan çekilmeye
bafllamas› sebebiyle, lifli çimento
esasl› levhalarda azalma görülmektedir.

• Plastik esasl› kaplamalar yüzde 4,3
pazar pay›yla beflinci s›rada yer 
almaktad›rlar. Pazar büyüklükleri 2005
y›l›na göre yaklafl›k yüzde 5 artm›flt›r.

• 2008 y›l› sonunda çat› kaplama
malzemeleri sektörünün yaklafl›k 
yüzde 6-8 büyüyece¤i, 105 milyon m2

miktar›na ulaflaca¤› araflt›rma 
verilerine dayanarak tahmin 
edilmektedir.
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