
Konu :Yapı Malzemeleri
• Ders süresi:4 saat 

Konu 12.sınıf müfredatında yer almaktadır
• Konu içeriği; 

– seramik,
– kireç ,
– alçı, 
– silikon,
– kil, 
– silikatlar, 
– çimento ve beton,
– cam, 
– fiberglas,
– Ahşap.



Hedef : 
Yapı malzemelerini kavrayabilme

Davranışlar:
1. Bu yapı malzemelerinin anlatılmasından önce öğrencilerin  

bilgileri  soru cevap yöntemiyle öğrenilir.
2. yapı malzemelerinin tanıtılması, içeriklerinden bahsedilmesi
3. Günlük hayatta yapı malzemelerinin kullanıldığı yerlerin 

örneklerle  resimli olarak gösterilmesi
– 2. ve 3. davranışları öğrencinin konu anlatıldıktan sonra resimlerle 

ilgi kurması kolay olması açısından birlikte verebiliriz.
4. Ve ders sonunda  öğrencilerin öğrendikleriyle günlük hayatta 

kullandıkları yapı malzemeleri hakkında ilgi kurmaları
sağlanarak farklı kullanım yerlerinin de öğrenciler tarafından 
bulunulması sağlanabilir.



Ön sorular?

• Sizce kimyasal maddelerin hayatımızdaki yeri 
ilaçlardan veya boyalardan mı ibarettir? Kimyayı
hayatımızda başka nerelerde görebiliriz?

• Evlerimizde kullandığımız eşyalarımız örneğin 
odalarımızda kullandığımız dolaplar süs eşyaları
veya her gün açıp kapadığımız pencerelerimizin  
yapısı nedir biliyor musunuz?

• Çimento ve beton ilişkisini açıklayabilir misiniz?

gibi sorular sorabiliriz



Seramik;
Seramik bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element

ile birleşmesi ve sinterlenmesi sonucu oluşan inorganik bileşiktir. 
Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, 
kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile
meydana gelirler. Bu açıdan halk arasında pişmiş toprak esaslı
malzeme olarak bilinir. Örneğin, cam, tuğla, kiremit, taş, beton, 
çimento, aşındırıcı tozlar porselen ve refrakter malzemeler bu gruba
girer.
– Bileşiminde değişik türde silikatlar, alüminatlar, su ve bir miktar

metal oksitler ile alkali ve toprak alkali bileşikler bulunan bir
malzemedir. Bazı seramiklerde iyonsal, kısmen kovalent bağ
bulunabilir. Bazıları amorf, bazıları da kristal yapılıdırlar. Çok sert
ve gevrektirler. Ergime sıcaklıkları yüksek (silis 1750ºC'de 
alüminat 2050ºC'de ergir), ısı ve elektriksel yönden
yalıtkandırlar. Silise %6 alüminat katılırsa ergime sıcaklığı
1550ºC'e düşer. Demir oksit ve alkali bileşikler ergime sıcaklığını
daha da azaltarak 900ºC’ye kadar düşürebilir.



• TEK-FIBER Bulk Ceramic Fiber

Yüksek saflıkta alumina ve silika hammaddeleri kullanılarak üretilmiş dökme
seramik elyaf ürünlerdir.. (sağ üstte)



•Seramik banyo malzemeleri

• Seramik başlı saç düzleştiricisi



Porselen 
seramik



http://ankarakirec.sitemynet.com/a/index.htm

Kireç ;Kimyasallarla çabuk reaksiyona girerek istenmeyen maddeleri
bünyeden uzaklaştırması,
Kireçtaşı, sönmemiş kireç ve sönmüş kireçten oluşan ürün grubuna “kireç ürünleri”
adı verilir.
Kirecin hammaddesi olan ve doğada bol miktarda bulunan kireçtaşı, karbonatlı tortul
kayaç ve fosiller için kullanılan genel bir deyim olup, yapısında prensip olarak
kalsiyum karbonat veya kalsiyum karbonat/magnezyum karbonat bileşikleri
(CaCO3/MgCO3) kombine halde bulunur. Bunun yanısıra içinde değişik oranlarda
demir, alüminyum, silisyum, kükürt gibi safsızlıklara da rastlanabilir. Dünyada çok
çeşitli formasyon ve tiplerde kireçtaşı mevcuttur. Bunlar orijin, jeolojik formasyon, 
mineralojik yapı, kristal yapısı, kimyasal bileşim, renk ve sertlik özelliklerine göre
gruplandırılır (örneğin tebeşir, marn, traverten gibi). Đçindeki MgCO3 miktarının
miktarının %20-40 arasında olması durumunda ise kireçtaşı, rhombohedral yapıdaki
dolomit:CaMg(CO3)2 adını alır.
Kalsiyum karbonatın iki ayrı kristal şekli, doğada hiçbir zaman saf halde bulunmayan
Kalsit ve Aragonit’dir. Teorik olarak %56 CaO ve %44 CO2 ihtiva ederler. Kalsitin
rhombohedral yapıda ve sertliğinin 3 Mohs olmasına karşın, 400°C’de kalsite
dönüşen Aragonit’in kristal yapısı orthorhombik ve sertliği 3.5-4 Mohs’dur.
Kirecin:
* Birçok kimyasal prosesin (nötralizasyon, absorpsiyon, kostikleştirme gibi) ana girdisi
olması,
* Pahalı kimyasalların geri kazanılmasındaki rolü,
* Organik canlılar için besi maddesi olması,
* Ucuzluğu ve kolay bulunması gibi nedenler, bu malzemenin yaygın biçimde
kullanılmasında önemli rol oynamıştır. 



Kireç ocağı



‘Kum gülü’ de denilen Alçıtaşı

Alçı, pişirilip toz

durumuna getirilmiş alçıtaşı.

Alçıtaşının 158 °C'de
pısırılmesıyle elde edilir. Alçı
su ile karıştırılınca yitirdiği
suyu alarak çabucak
donduğundan; yapılarda, 
kabartma ve süslemecilikte, 
ortopedide, dişçilikte, 
heykelcilikte kullanıldığı gibi, 
toprağın tuzdan arınması
için tarımda da
kullanılır.ilave katkılarla
insaat sektöründe kaplatıcı
malzeme olarak kullanılır
pişirilme süresi içindeki su
aranıyla doğru orantılıdır.



• Alçı nefes alan, mekandaki fazla nemi bünyesinde
bulunduran ve ortamın nemi azaldığında tekrar geri
veren, ateşe dayanıklı bir malzemedir



http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/periyodik/kullanim1.html

Silisyum (Si):

Silisyum ya da silikon, kullanım alanı en geniş olan
elementlerden biridir. Kum ve kil formu, beton ve tuğla
yapımında kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda çalışma koşullarına
çok dayanıklı bir elementtir. Silikat formuysa, mine, emaye ve
çanak-çömlek yapımında önemlidir.

Çeliğin bileşimine de katılır. Kusursuz mekanik, optik, termal ve
elektriksel özellikler taşıyan en ucuz madde olan kum halindeki silika, camın
da esas bileşenidir. Aşırı saf silisyum, bor, galyum, fosfor ya da arsenik ile
güçlendirildiğinde; transistörler, güneş gözeleri ve doğrultucular gibi, 
elektronik endüstrisinde büyük önem taşıyan aygıtların yapımında kullanılan
silikon karışımları elde edilir. Elektronik mikroçiplerin yapımında yarıiletken
olarak kullanılır. Diatomlar ve radyolaryalar gibi omurgasızların dış
iskeletlerinin yapısına katılması nedeniyle de, yaşamsal önem taşımaktadır. 
Bu dış iskeletler, daha sonra dibe çökerek, çeşitli kayaçların yapısına katılır. 
Bitkilerin ve insan iskeletinin yapısında da silisyum bulunur. Silikon karbid
(SiC), bilinen en sert maddelerden biridir. 



Silikon
Silikon, silisyum-oksijen (...-Si-O-Si-O-Si-...) 
zincirine çeşitli grupların eklenmesi ile elde

edilen polimer ailesinin üyelerine verilen
genel addır. Silikonlar suya dirençli, elektrik
iletkenliği çok düşük, kimyasal aşındırıcılara, 

oksidanlara ve sıcaklık değişikliklerine
dayanıklı olmaları nedeniyle yalıtımda, 
yapıştırıcı ve kayganlaştırıcı ürünlerin

yapımında yaygın olarak kullanılırlar. Tıp
alanında kullanılan çeşitli protezlerin (özellikle

meme protezi) ve tıbbi kayganlaştırıcıların
içeriğinde bulunurlar.

"http://tr.wikipedia.org/wiki/Silikon"'dan alındı



Silikonun  kalıp yapımında kullanımı



Silikon hortum yapımında



Kil;
• Kil tabiatta bol miktarda bulunan minerallerdendir. Fakat

saf kil bulmak oldukça zordur. Kilin içerisinde en çok
kalker, silis, mika, demir oksit bulunur. Genellikle 0,002 
mm'den daha küçük taneli malzemeye kil adı
verilmektedir. Kil sarımtırak, kurmızımtırak, esmer gibi
renklerde bulunur. Bu özelliğini bileşiminde bulunan
yanıcı maddeler verir. Kilin yapısı itibarıyla su çekme
özelliği vardır. Bu nedenle kil daima nemlidir. Kili
meydana getiren maddeler sulu alüminyum silikatlerdir. 
m Al2O3 , n SiO2 , p H2O genel kimyasal bileşim
formülü ile ifade edilen kil, çok saf olduğu zaman hidrate
Alümin Silikat (kaolinit) adını alır. Kaolinit'in kimyasal
formülü, Al2O3 .SiO2. 2H2O dur.



Kilden yapılmış heykel ve vazo



Silikat, mineral grupları arasında
en ilginç ve en geniş grup silikat
grubudur. Silikatlar tüm minerallerin
%30'unu oluşturmakta olup, 
yerkabuğunda var olan minerallerin de 
%90'ını meydana getirmektedirler. 
Pratik olarak yerkabuğu silikat
minerallerinden oluşmaktadır
denilebilir. Dolayısıyla yer kabuğunda
en bol bulunan 2 element Si ve O dir.



Hitit testisi(yukarıda)

Çömlek yapımı



Çimento
• Çimento, esas olarak, doğal kalker taşları ve kil

karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra
öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme
olarak tanımlanır.
Diğer bağlayıcı maddeler gibi çimentolar da, CaO, MgO
gibi alkalin öğeler ve SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 gibi hidrolik
öğelerden oluşur. Çimento bağlayıcılık görevini su ile
tepkimeye girdikten sonra kazandığı için hidrolik
bağlayıcı olarak adlandırılır. Alkalin ve hidrolik öğelerin
oranları bağlayıcı maddenin niteliğini belirler.
Çimento, su ile karıştırılıp plastik hamur durumuna
geldikten bir süre sonra havada ya da su içinde yavaş
yavaş katılaşır. bu katılaşma olayına piriz adı verilir. 
Normal şartlar altında bu katılaşma olayı bir saat
civarında gerçekleşir. Ancak bu olay içinde bulunulan
koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve en fazla
on saat içinde tamamlanır.



Beton;
Betonu teşkil eden en önemli madde, bağlayıcı olan çimentodur. Çimento, 

su ile kimyasal reaksiyona girerek agrega tanelerini bağlar. Agrega, betonun
yaklaşık % 75'ini meydana getirir. Tane boyutuna bağlı olarak iri ve ince diye
isimlendirilir. Đri veya kaba agrega çoğu zaman taş ocaklarından kırma suretiyle
elde edilebildiği gibi tabii olarak da bulunabilir. Dikkat edilecek husus, zararlı
maddelerden temiz olmasıdır. Bu zararlı maddeler yumuşak taneler, kil, 
çözülebilir tuzlar ve organik maddeler olabilir. Kum veya ince agrega, silika
veya kalker ihtiva eden tabii olarak parçlanmış malzemenin elenmesi ile elde
edilebildiği gibi, kayalardan kırma ve öğütme suretiyle de elde edilebilir. Betonu
teşkil eden diğer önemli bir madde de sudur. Suyun zararlı madde ihtiva
etmemesi gerekir. Genellikle içilebilen su yeterlidir.
(Agrega, kum ve çakıl (veya kırmataş) karışımı olarak tanımlanmaktadır. 
Genellikle büyüklüğü 0-7 mm arasında olan agrega, kum, 7-70 mm 
arasında olan agrega ise çakıl olarak adlandırılır. Agrega aslında bir dolgu
malzemesidir ve doğal veya yapay olabilir. Doğal agrega, kum
ocaklarından, dere yataklarından ya da deniz kıyısından elde edilir. Yapay
agrega ise taşların, bu iş için üretilmiş araçlar ile kırılmasıyla mekanik olarak
üretilir. Đnşaat mühendisliğinde beton harcından yol kaplamasına kadar çok
geniş bir kullanım alanı vardır )

• Beton çok yaygın olarak kullanılan bir yapı malzemesidir. Baraj, 
kanal gibi su yapıları yanında yol, bina, köprü ve diğer yapıların
inşaatında kullanılır. Hem bir taşıyıcı eleman ve hem de 
dekoratif malzeme olarak ortaya çıkar. Yangına dayanıklılığı, su
geçirmezliği ve ses yalıtımı bakımından da tercih edilir. Modern 
yapılarda nükleer radyasyona karşı da kullanılır. 



Beton Yol Teknolojisi

% 6 Hava

% 11 Çimento

%41 Agrega

%26 Kum

%16 Su



• Ağaç, çimento ve
sağlığa zararsız
kimyasal katkı
maddelerinin
fiziksel karışımıdır. 
ahşaptan aldığı
hafiflik, elastikiyet, 
ve işlenebilirlik
özelliklerini; 
çimentodan aldığı
suya rutûbete, 
yanmaya, 
çürümeye, dirençli
üstün yapısal
nitelikleri ile
çağdaş ve geniş
kullanım alanlı bir
inşaat
malzemesidir. 

Betopan



Cam;

• Cam, aşırı soğutulmuş alkali ve toprak alkali
metal oksitleriyle, diğer bazı metal oksitlerin
çözülmesinden oluşan bir sıvı olup ana maddesi
(SiO2) silisyumdur. Cam, akışkan bir maddedir. 
Camlar, erimiş haldeki amorf yapısını koruyarak
katılaşan inorganik cisimler olarak tanımlanabilir. 
Üretim sırasında hızlı soğuma nedeniyle kristal
yapı yerine amorf yapı oluşur. Bu yapı cama
sağlamlık ve saydamlık özelliğini kazandırır



Natürliches Glas: ein Die grüne Farbe rührt
wahrscheinlich vom Eisenoxid im erschmolzenen

Sand.



SiO2 als Glas: Quarzglas SiO2 als Kristall: Quarz-Kristall



Camdan yapılmış küre





Fiberglas (Cam elyafı );

Çok ince cam telciklerinden üretilen bir maddedir.
yalıtım ile dokuma ürünlerinde yaygın olarak kullanılır. 
Ayrıca birçok plastik ürünlerinde güçlendirici olarak da
kullanıldığında ortaya çıkan bileşik maddelere de 
(örneğin, GRP "camla güçlendirilmiş plastik") halk
arasında "Cam elyafı" adı verilir.
Eritilmiş haldeki camın küçük deliklerden akıtılıp
katılaştırılması sonucu üretilir. Isıl iletim katsayıları düşük
olduğundan yalıtım malzemesi olarak kullanılırlar. Ayrıca
yüksek mukavemet değerleri nedeniyle diğer
malzemelerle birleştirilerek kompozit malzeme
üretiminde kullanılır









Ahşap;
• Ahşap, tarih öncesi çağlardan beri insanların yapı yapmakta kullandığı en 

eski ve en yaygın yapı malzemesidir. Ahşap yapılarda son yüzyıla kadar en 
yaygın ve ileri teknolojiler Japonya ve Osmanlı Đmparatorluğu topraklarında , 
özellikle Anadolu’da kullanılmakta iken , son yüzyılda ülkemizdeki
kullanımı ; batıdan şekilsel olarak aldığımız birçok şey gibi betonarme de 
sanki uygarlığın bir göstergesi imiş gibi algılanarak aniden terkedilmiştir..
Oysa Dünya’daki eğilim bunun tersine işlemiş , batıda ahşap teknolojileri
çok ileri gitmiş ve günümüzde Lamine Ahşap Teknolojisi olarak adlandırılan
bu teknoloji artık önümüzdeki yüzyılın malzemesi olarak görülmektedir.
Ahşap , hafiftir,depreme dayanıklıdır, beton ve çelikten çok daha uzun
ömürlüdür,bakımı beton ve çelikten çok daha kolaydır, insan
metabolizmasına en uygun yapı malzemesidir, yapımı kolaydır. Hızla inşa
edilebilir. Ancak ahşabın önümüzdeki yüzyılın malzemesi olarak
görülmesinin nedeni , bu üstün özellikleri değil , Global Isınmaya ve Sera 
Etkisi’ne karşı insanlığın elindeki en büyük silah olmasından
kaynaklanmaktadır. Ağaçlar ve karbondioksit arasındaki ilişki nedeniyle, 
ağaçların kesilerek kereste üretilmesi, sera etkisini azaltır.



Ahşap’ın kullanım alanları;



• Venedikli bir marangozun ahşap tasarımları ;





















Taşyünü Tavan
Sistemleri

• Kum, kil kireç taşı ve camdan üretilen herhangi bir zararlı malzeme
içermeyen taşyünü plakalarının iki yüzü astar boya ile, ön yüzleri standart
olarak iki kat beyaz boya ile kapanan bir tavan malzemesidir.
Akustik ses ve ısı izolasyonludur. Işık için optimal değerleri içerir. Nemden
etkilenmez. Mikrop ve parazit barındırmaz. Hafif ve montajı kolaydır.



Kaynaklar;

• http://ankarakirec.sitemynet.com/a/index.htm

• http://tr.wikipedia.org/wiki/Seramik

• http://www.ti-as.com/betopan.htm

• http://www.ti-as.com/tavan.htm

• http://www.tias.com/alcipan.htm
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