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� Günlük Yaşam Olayı: Günlük hayatta 
kullandığımız talk pudranın içerdiği mineralden 
yola çıkarak mineraller ve minerallerin günlük 
yaşamda kullanımının anlatılması.

� Kimya Konusu Đle Đlgisi: Günlük hayatımızda 
minerallerin kullanım yeri ve alanı

� Kimya Konusu: Kimyasal maddelerin kaynağı
olarak jeolojik yapılar,kayalar, ve 
mineraller(12.sınıf)



HEDEF VE DAVRANIŞLAR

HEDEF 1- Günlük yaşam olayına uygun 
olarak talk pudra ile mineraller arası
bağlantıyı kavrama



� DAVRANIŞLAR:

• Talk pudranın içindeki mineralleri açıklar.

• Bu minerallerin özellikleri açıklar.



HEDEF 2- Kimyasal maddelerin kaynağı

olan jeolojik yapıları kayaları ve 
mineralleri kavrama 



DAVRANIŞLAR:

• Kayaç tanımını yapar, çeşitlerini 
açıklar.

• Mineralleri tanımlar, çeşitlerini açıklar.

• Minerallerin kullanım alanları hakkında 
bilgiler verir.

• Resimler göstererek görsel olarak 
destekler.



Pudranın özellikleri nelerdir?



PUDRA

� Pudranın ana bileşeni talktır. Ancak 
bileşime, istenen kozmetik özellikleri 
kazandırmak için çeşitli anorganik 
maddeler katılmaktadır. 



� Talk, 3MgO4SiO2.H2O veya Mg3Si4O10(OH)2. formülleriyle 
ifade edilen bir magnezyum silikat mineralidir. 

� En yumuşak mineral olma unvanı talka aittir. Bu da şu anlama 
gelir ki; talk minerali tırnakla bile kolayca çizilebilir. 

� Talk elle dokunulduğunda kayganlık hissi verir. Asitlerden 
etkilenmez. Çok parlak, kimyasal açıdan inert, yüksek erime 
derecesine sahip, düşük ısı ve elektrik iletimi, yüksek 
absorbsiyon gücü olan bir mineraldir. Mineral beyaz, gri, donuk 
yeşil, gümüş beyazı ve yarı şeffaf olabilir.



Talkın kullanım alanları

Talk; seramikte, boya yapımında, çatı
kaplamasında, haşarat ilacı üretiminde, 
kauçuk ve kağıt sanayinde, kozmetik ve 
farmakolojide, asfalt dolgu maddesi 
yapımında, hayvan yemi ve gübre üretiminde 
kullanılır. Kullanım amacına göre, yumuşaklığı, 
yağ absorbsiyonu, nem oranı, erime noktası, 
özgül ağırlığı, ısı ve elektrik iletkenliği ve 
kimyasal analiz önemlidir.



3MgO4SiO2.H2O veya Mg3Si4O10(OH)2 



Talkın kullanım alanları

Lif ve yaprak özelliğine sahip talklar, yağ
absorblama özelliğinden dolayı boya ve 
benzeri yağ yapımında kullanılmaktadır. Talk 
lifi boya tabakacıklarının birbirine ve yüzeye 
kenetlenmesini sağlar. Ağır boya 
materyallerinin çökmesini önleyip, boyanın 
daha homojen olmasını sağlar.





Talkın kullanım alanları

Talkın isi ile genleşme özelliğinin çok az 
olması nedeniyle banyo ve mutfak 
seramiklerinde ve elektrik sobalarının 
plakalarında kullanılmasını sağlamıştır. 
Seramik sanayiinde kullanılacak talkta 
fiziksel ve kimyasal yapı bakımından 
homojenlik istenir.







Talkın kullanım alanları

� Sabunlarda temelde dolgu 
olarak kullanılır.





Talkın kullanım alanları

� Kozmetik ürünlerde yapışmayı önlemek ve 
cilde istenen görünümü vermek için 
kullanılır.

� Talkın istenilen tane boyutunun elde 
edilmesi mümkün olduğundan kimyasal 
saflığı ve kayganlığından dolayı kozmetik 
ürünleri ve ilaç üretiminde kullanılmaktadır.





Talkın kullanım alanları

� Talk, yumuşaklığı, tane boyu, mürekkep 
emme özelliği ve suda erime özelliği 
nedeni ile kağıt sanayiinde rahatça 
kullanılabilmektedir.





Talkın kullanım alanları

� Talk haşere öldürücü ilaç yapımında da 
kullanılmaktadır. Đlaca toksit etki, 
istenen yoğunluk ve az aşındırıcılık 

özelliklerini kazandırır.





KAYAÇLAR
� Taşlar (kayaçlar) bir veya birkaç

mineralin bir araya gelmesiyle oluşan 
mineral topluluklarıdır. Bir kayaç tek bir 
mineralden oluşacağı gibi (ör: kireçtaşı
bir kayaçtır ve sadece kalsit 
mineralinden oluşmuştur), bir kaç
mineralin bir araya gelmesiyle de 
oluşabilir. (ör: granit bir kayaçtır ve 
kuvars, feldspat, mika, opak gibi 
minerallerden meydana gelmiştir). 



Kalsit

CaCO3 olan kristalleşmiş kalsiyum karbonat 



� Mineral doğal şekilde oluşan, homojen, 
belirli kimyasal bileşime sahip ve belirli 
bir kristal öz yapıları olan inorganik
kristalleşmiş katı cisimlerdir.



Bazı mineraller:

Barit minerali Apatit minerali



Elmas mineraliVanadinit minerali



Platin minerali Oltu taşı



Lapis taşı Zümrüt minerali



Turmalin minerali Yakut minerali



Krizotil minerali Volframit minerali



Jips mineraliBakır minerali



Zümrüt minerali Hematit minerali



Kuprit minerali Olivin minerali



Kalsit minerali Dolomit minerali



Bornit minerali Rodonit minerali



Braunit minerali Manganit minerali



Boksit minerali Kuvars minerali



Vermikülit minerali Vanadinit minerali



Ölçme-Değerlendirme

� Açıklanan mineraller ile ilgili sorular sorularak 
öğrencinin aklında kalan bilgiler yoklanır.

� Günlük hayatta çevrelerinde gördükleri ve 
kullandıkları bazı maddelerin değerlendirilmesi 
istenerek yapısında mineral bulunup 
bulunmadığı tartışılır.

� Ödev olarak evlerinde başka nerelerde 
minerallerin kullanıldığını araştırmaları
istenebilir.


