
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SERAMİK ÇAĞI
Dr. Hakan GÜRSU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 
 06800, Ankara, TÜRKİYE 

gursu@metu.edu.tr 

Özet 
Bu çalışma; seramik alanındaki gelişimi: dünü, bugünü ve geleceğin 
vizyonunu özetlerken; “Seramik malzeme” kavramının zaman içinde 
değişimini inceleyecektir. Geleneksel kil bazlı malzemelerden yeni yüksek 
teknoloji ürünlere ulaşım serüveni ve sistemleri irdelemektedir. Seramik 
malzemenin; yüksek performanslı kapasitörler, süper-iletkenler, yüksek 
verimli oksitler, karbürler ve nitritleri içerecek kadar değiştiğine vurgu 
yaparken; yeni malzemelerin araştırılması, işlemlerinin ve 
karakterizasyonlarının teknik açıdan daha geniş bir veri tabanı sahip 
olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede seçilen 2 örnek: endüstriyel seramik 
uygulama üretimi ve potansiyel gelecekleri tartışılacaktır. Seramik 
araştırmalarının ve uygulama alanlarındaki önemli değişim, bu alandaki 
araştırmalar ve bu çalışmada seramik biliminde ortaya çıkan yeni 
potansiyeller irdelenecektir.  
Anahtar Kelimeler: Seramik; endüstriyel seramik; seramik araştırmaları; 
malzeme bilimi. 

SUSTAINABILITY AND THE CERAMIC AGE 
  Dr. Hakan GÜRSU

Middle East Technical University, Faculty of Architecture, Industrial Design Department, 
 06800, Ankara, TURKEY 

gursu@metu.edu.tr 

Abstract 
This study; examines the change of the “Ceramic Material” concept over 
time, while summarizing the past, present and future vision in terms of the 
development of ceramics. It explores process and systems from traditional 
clay-based materials to new high-tech products. While emphasizing that 
ceramic material has changed to include up to high-performance capacitors, 
superconductors, high-efficiency oxides, carbides and nitrites; investigation 
of new materials shows that its operations and characterizations have 
technically more extensive database. In this context, the production and 
potential future will be discussed. Significant changes in ceramic research 
and its applications, research in this field and new potentials in ceramic 
science will be examined in this study. 
Keywords: Ceramic; industrial ceramics; ceramic research; material 
science. 
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GİRİŞ 
Seramiğin Kısa Tarihçesi 
 
Seramik tarihi toprakla başlamaktadır. Binlerce yıl önce, insanlar kili 
yoğurma, şekillendirme ve pişirme ile toprak kapları nasıl yapılacağını 
öğrenip bu uygulama yaygınlaşmağa başladığında insanlık taş 
devrinin sonuna gelmiştir. Seramik için “tüm endüstriyel ürünlerin 
başlangıcı/ kökü” de denilebilir. Diğer bir değiş ile medeniyetin 
hamurudur. Geçmişten, günümüze; seramik alanındaki tüm 
gelişmeler pek çok değişimin başlangıcı ve geleneksel pek çok ürün 
geleneğin sonunu getirebilme yeteneğini ısrarla sürdürebiliyor olma 
özelliği, seramiğin medeniyetin hamuru olduğunun bir başka 
göstergesidir. Farklı kültürleri sınırlar ötesine taşımayı başarmış, 
gündelik hayatımızda yer almış nitelikli seramikler ile sıklıkla 
karşılaşmak mümkündür. (Gürsu, 2014) Yer kürenin nitelikli çamuru, 
gelişen medeniyetin sonsuz hamurudur. İlk toprak çanağın 
biçimlenmesinden günümüze kadar geçen binlerce yılda seramik 
sektöründe sayısız gelişmeler kaydedilmesine rağmen, endüstri 
devrimi ile birlikte seramik sektöründeki süregelen gelişmeler 
sonucunda ürünlerin ve türevlerin ivmelenerek arttığı bilinmektedir. 
Günümüzde seramik sektörü, inşaattan tüketim mallarına, endüstriyel 
proseslerden ileri teknolojilere kadar geniş bir uygulama yelpazesi ile 
yaşam kalitemizi geliştiren, biçimlendiren ve sektörlerdeki yaşamsal 
ilerlemeyi hızlandıran yenilikçi ve yüksek değerli çözümlerin önemli 
bir kaynağı haline gelmiştir. Ancak; seramik alanındaki çığır açan 
önemli kırılma noktalarından en sonuncusu ise; 1980‘leri izleyen bir 
dönemde gerçekleştiğini ve artık seramiğin, bildiğimiz pişmiş kil 
toprak olmanın ötesine geçmesinin yaygın sonuçları yaşanmaktadır. 
Özellikle 1980 sonrasında; belirli gereksinimlere/ özelliklere sahip 
yeni malzemeler geliştirmek için artan bir talep olduğu ve “materials 
science” olarak bilinen bir bilim / mühendislik dalının giderek ön plana 
çıktığı görülmektedir. Bu disiplin öncelikle; malzemelerin atomik veya 
moleküler düzeyde yapısı ile fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi 
makroskopik düzeyde araştırmaktadır. Dolayısı ile de ’Seramik’; 
malzeme bilimcisinin en temel ilgi alanlarından biridir ve malzeme 
biliminin en eski koludur. 
 
Bariyerler ve Endüstriyel Dönüm Noktaları 
 
Değişen küresel üretim ve dağıtım ekonomisi, tüketici taleplerindeki 
değişimler ve “akıllı” ürünlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, üreticilerin 
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yeni bir değer yaratma ve yakalama yollarını radikal bir şekilde 
keşfetmeye zorlandığı görülmektedir. Geleneksel seramik üretimleri; 
(plak, vitrifiye ve tüketim ürünleri gibi) gelişmekte olan ülkelerin üretim 
tercihlerinin dışına çıkmaktadır. Gelişen ülkelerin ise, yüksek teknoloji 
ürünlere yönelen üretimlere ağırlık verdiğini görülmektedir. Bu da 
malzeme mühendisliğini kritik bir sektör haline getirmektedir.  

 
Figür 1. Performans, yenilik ve büyüme için ilave üretim yolları, (Kaynak: Deloitte University 
Press, 2015)  

Yüksek teknoloji-ara mamul fiyatı düşmekte ve bu da sabit ve 
değişken maliyetlerdeki farklılıklardan dolayı geleneksel üretim ile 
artan oranda rekabetçi bir hale gelmektedir. Her ne kadar üretim için 
değişken maliyet şu anda konvansiyonel imalat için örnek seramik 
sektöründe daha yüksek olsa da düşük ön yatırım, genellikle küçük 
üretim işlemlerinde gelişmekte olanlarda avantaj artmaktadır.  
(bkz: Figür 1) 
 

 
Figür 2. Market & Market, Grandview Araştırması (Kaynak: Abnewswire) 
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Seramik Üretici Cs'nin, 2016'dan itibaren %9,65'lik bir artışla 2026'ya 
kadar 7,51 milyar USD’ye ulaşması beklenmektedir. (bkz: Figür 2) 
 
1. ENDÜSTRİYEL GELİŞMİŞ SERAMİKLER “FINE 
CERAMICS” NEDİR? 

 
Figür 3. Materyal Bilimi (Kaynak: Saurabh Malpotra) 

Seramik malzemeler; ısıl işlem uygulanmış ve soğutulmuş metal 
olmayan bileşiklerden oluşan bir katı malzeme olarak; sert, korozyona 
dayanıklı ve kırılgan özellikler göstermektedir. "Seramik", "çanak 
çömlek" anlamına gelen Yunanca sözcükten doğmuşluğunun 
yanında; artık bu kil bazlı ürünler, sanat objeleri ve yapı ürünleri 
olarak gündelik yaşantımızda yer almasına rağmen tüm bu gruplar 
artık seramik dünyasının sadece bir parçasıdır. Sonuç olarak 
‘Seramik’; uzay mekiğinden, sokaktaki otomobillere, kolunuzdaki 
saatlerden vücudumuzdaki protezlere kadar ve gündelik 
yaşantımızda sayıları giderek artan dokunmatik ekranlardan, seramik 
yakıt hücrelerine, sentetik elmas ve kesicilerden, ince filmler ve 
sürdürülebilir eko plakalara kadar geniş bir yelpazede yaygın ileri 
seramik uygulamaları ile insanlık için yaşamsal önemini giderek 
artırmaktadır. Geleneksel kil bazlı seramikler 25.000 yıl aşan bir 
geçmişe sahip olmasına karşın gelişmiş seramiklerin tarihçesinin 
ancak 100 yıl öncesine dayandığı kabul görse de seramik alanındaki 
gerçek gelişim ve ilerleme 1980‘ler sonrasında gerçekleştirilmeğe 
başlamış ve her geçen zaman diliminde ivmelenerek devam 
etmektedir. Diğer bir değişle; etimolojik olarak İngilizce de ceramic 
seramik, "yanan /pişmiş kil" anlamına gelen Yunanca kelime 
«keramos» dan türetilmiş ve 1980’lere kadar geçerliliğini koruyan bu 



5 

tanım; günümüzde refrakte, cam, çimento gibi seramik olmayan, 
yaygın kullanılan inorganik maddeleri de kapsayacak şekilde 
genişletilmenin doğal sonuçları ile kendini geliştirerek değişmiştir. 

1.1. Genel Teknik Özellikler  

Günümüzde seramik tanımı; metalik özellikler barındırmayan, 
"kalıplama veya şekillendirme ile biçimlenen ve yüksek sıcaklıklarda 
ısıl işlemler ile üretilen, tüm inorganik maddeler" gruplarını da 
kapsayacak şekilde genişleyerek köklü bir değişime uğraşmış ve etki 
alanını ivmelendirerek büyümüştür. Burada değişen tek husus; toprak 
bazlı malzemenin niteliğinin üst düzeyde artırılması, biçimlendirme 
yöntemlerinin çeşitliliği ve pişirme süreçlerindeki hassasiyetler ile 
ortaya çıkan avantajların yarattığı seçeneklerdir. Teknolojik 
gelişmeler, form, yüzey ve ölçüsel mükemmeliyeti ortaya çıkarken; 
malzeme kombinasyonları ise, sınırsız fonksiyonel çözümler 
sunmaktadır. Dolayısı ile gelişmenin önemli yapı taşlarının en 
başında da bu alandaki sürdürülebilir ARGE çalışmalarındaki istikrar 
görülmelidir. (Domínguez-Rodríguez D. Gómez-García, 2016)  

  

 

 

 

Figür 4. Seramiklerin Sınıflandırılması, (Kaynak: Fine Ceramics World) 

1.2. Karşılaştırmalı Analizler 

1993’de yayınlanan ‘İleri Malzeme ve Standartlar (VAMAS)’, 
Versailles Belgesi gelişmiş seramiği "inorganik, metal olmayan 
(seramik), temel olarak hassas bir şekilde rafine edilmiş kristalli bir 
malzeme bileşimini ve / veya karakterize edilen hammadde 
kombinasyonu olarak düzenlemesi ile bu karışımlara yüksek ısıl işlem 
uygulanması ile ürünleşme süreci olarak tanımlamaktadır. İleri 
seramikler “fine ceramics” genellikle kil bazlı değildir. Ağırlıkla 
oksitler, oksit olmayanlara veya ikisinin kombinasyonlarına 
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dayanmaktadırlar. Kullanılan tipik oksitler alümina (Al2O3) ve 
zirkonya'dır. (ZrO2 Oksitler genellikle karbürler, boritler, nitritler ve 
silikatlar, örneğin bor karbür (B4C), silisyum karbür (SiC) ve molibden 
disilisitlerdir (MoSi2).  

2. ENDÜSTRİYEL UYGULAMA SAHALARI 

2.1. Malzeme Mühendisliği ve Çeşitlilik 

İleri seramiklerin ayırt edici özellikleri, mikro-yapılarının genellikle 
büyük ölçüde tasarlanmış olmasıdır. Tane boyutları, şekilleri, 
gözeneklilik ve faz dağılımları (örneğin, kılcal yapı ve lifler gibi ikinci 
aşamaların düzenlemeleri) dikkatlice planlanmakta ve kontrol 
edilmektedir. Bu planlama ve kontrol, “temiz oda” işlemenin, üretimde 
öncü olarak kullanılan doğal olarak oluşan hammaddelerden ziyade 
norm ve saf sentetik bileşikler olmasını, bileşimin ve işlemenin 
“ayrıntılı düzenlemesini” gerekli kılmaktadır. Temel olarak kristal 
olmalarıyla birlikte camsı bir bileşenden yoksun olma eğilimindedirler. 
İleri seramikler, dikkatli işleme ve kalite kontrolü ile “tanımlanmış” 
benzersiz veya üstün fonksiyonel nitelikler sergileme eğilimindedir. 
Süper iletkenlik, arttırılmış tokluk veya yüksek sıcaklık mukavemeti 
gibi üstün mekanik özellikler ve/veya benzersiz elektriksel özellikleri 
içermektedir. Mikro-yapısal tasarım ve işleme kontrolüne gösterilen 
dikkat nedeniyle, ileri seramikler çoğu zaman yüksek katma değerli 
ürünlerdir. İnce Seramikler “ileri seramikler”, alümina, zirkonya, 
silisyum karbür ve alüminyum nitrür gibi çok çeşitli malzemeler 
içermektedir. 1980’lerden itibaren süreç teknolojisindeki istikrarlı 
gelişmeler sayesinde, hammadde, partikül büyüklüğü ve pişirme 
yöntemlerindeki alternatifler ile sürekli olarak farklı özelliklerde 
kombinasyonların ortaya çıkmasının önü açılmıştır. Fine Ceramics 
uygulamaları geniş ürün yelpazelerinde özel performans ve 
işlevsellikleri ile giderek geleneksel yöntemlerin yerini almaktadır. 

2.1.1. Seramik Bıçak Teknolojisi ve Piazo Seramikler 

Örnek Endüstri 1: Seramik Bıçak ve Kesici İmalat Teknolojileri 

Seramik bıçak; temel olarak, çok yüksek basınçlarda sıkıştırılmış 
zirkonyum oksit tozunun (1 Um), 2700 ° F'nin üzerindeki sıcaklıklarda 
işlem uygulandığı bir yüksek teknolojik üründür. Bu süreç sonunda; 
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elmas sertliğinde, çok dayanıklı ve katma değeri yüksek yeni bir ürün 
grubu olarak tanımlanabilir. 

Figür 5. İleri Seramikler, (Kaynak: Kyocera Advanced Ceramics) 

 

 

Figür 6. Endüstriyel Gelişmiş Seramikler, (Kaynak: Kyocera Advanced Ceramics)  

https://kyoceraadvancedceramics.com/ceramic-advantage/kyocera-technology
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Figür 7. Seramik Teknolojisi, (Kaynak: Kyocera Advanced Ceramics)  

 

"İnce Seramikler" terimi "ileri seramikler", "teknik seramikler" ve 
"işlenmiş seramikler" ile değiştirilebilir. Kullanım bölgeye ve 
endüstriye göre değişmektedir. Karbon fiber üretimi ile ilişkili enerji 
maliyetleri, birçok yaygın sektörde ve uygulamalarda halen geniş 
kullanımını engellemiştir. Son teknolojik gelişmeler ise; üreticilerin 
daha düşük hacimlerde daha yüksek hacimli karbon elyaf ürünleri 
üretmelerine olanak sağlamıştır. Sonuç olarak, bisikletler, kamera 
tripodları ve hatta tahrik şaftları ve tüp gibi yapısal otomotiv bileşenleri 
gibi bir dizi premium ürünün yaygınlaşmasının önünü açmıştır. 
Örneğin, Oak Ridge Labs, karbon elyaf maliyetlerinde yüzde 35 'lik 
bir düşüş gerçekleştirdiğini ve BMW, karbon elyafı üretim maliyetini 
yüzde 90 oranında azaltmayı planladığını açıklarken, aslında, daha 
düşük maliyetler ve modern üretim süreçleri, küresel anlamda karbon 
fiber ve yüksek nitelikli seramik uygulamaları için giderek fırsatlar 
yaratmaktadır. (Carbonfiber Report, 2015), (Christopher DeMorro, 
2014)   
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Figür 8. Mekanik endüstri için yüksek ısıya dayanıklı seramik tuğlalar, (Kaynak: Weiku) 

 

Figür 9. Yüksek ısıda pişirilmiş co-seramik uygulamaları, (Kaynak: Adtech) 
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Örnek Endüstri 2: Otomotiv Endüstrisinde İleri Seramik 
Uygulamaları 

Figür 10. Piezo Seramikler, (Kaynak: 
Adtech)   

Bazı ince seramikler de (“ileri 
seramikler” olarak da bilinir), 
mekanik titreşimlerden 
elektrik elde edilmesi veya 
mekanik enerjinin elektrik 
enerjisine dönüştürülmesi 

mekanik şoku veya titreşimi elektrik sinyallerine dönüştürmelerini 
sağlayan benzersiz bir özelliğe sahiptir ve bunun tersi de geçerlidir.  
Bu özellikteki seramikler kısaca “piezoelektrik seramikler” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu özelliğe sahip seramik malzeme grupları çok 
çeşitli ürünlerde yer almaktadır. Bir örnek, mekanik baskıyı (tetikleme) 
gazı yakan bir elektrik arkına dönüştürerek tutuşan tipik bir mutfak 
gaz aralığında kullanılan set üstü ocaktır. Kontrol kadranını 
çevirdiğinizde duyduğunuz tıklama sesi, gerekli mekanik şoku 
tetiklemek için kullanılan bir piezoelektrik seramiğin sesidir. 
Günümüzde çakmaklar için de (manyeto) bu mekanizma yaygın 
şekilde kullanılmaktadır. Diğer taraftan otomotiv sanayinde piezo 
seramiklerin daha kompleks kullanım alanları mevcuttur. (bkz: Figür 
10) 

Piazo seramik gibi kazanımların etkileri, yüksek teknolojili ürünler 
üretmek için daha ucuz hale getirmenin ötesine uzanmaktadır. 
Örneğin, pil teknolojisi, son on yıl içinde malzeme bilimi yenilikleri 
sonucunda dramatik performans artışı görmüştür. Kimya ve malzeme 
bilimindeki ilerlemelerin, akülerin enerji yoğunluğunda yüzde 8 ila 
9'luk bir artışa yol açacağı tahmin edilmektedir. Diğer yeni teknolojiler, 
yaygın olarak kullanılan malzemelerin kabiliyetlerini geçme 
potansiyeline sahiptir. Örneğin, karbon nanotüpler hem ısı hem de 
elektriğin en iyi iletkenlerinden biri olarak görev yaparken herhangi bir 
malzemenin en yüksek gerilme mukavemetine sahiptir. Seramik 
liflerin bir iplik parçasının fiziksel özelliklerini korurken, bakırdan dört 
kat daha fazla enerji taşıdığı gelişmeler yaşanmaktadır. 
Araştırmalarda, karbon fiberden daha güçlü kompozit materyaller, 
gelişmiş su filtreleri, genetik bilgiyi hücrelere, güneş panellerine ve 
yapay kas liflerine enjekte edebilen şırıngalar da dahil olmak üzere 
çeşitli uygulamaların ortaya çıktığını görülmektedir. (Appendix 1,2) 
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2.1.2. Genişletilebilir Kil Teknolojisi ve Uygulama Alanları  

Figür 11. Genişletilebilir Kil-Hydroton, 
(Kaynak: 3dponics) 

Genişletilebilir kil genellikle 
beton bloklar ve levhalar 
üretiminde aquaponics, su 
arıtma, hidroponik ve 
hidrokültürde alanlarında 
kullanılmaktadır. Hidroponik 

bahçecilikte kullanıldığında, genleşebilen kil topraksız büyüyen bir 
ortam olarak kabul edilmesinin yanı sıra drenajı iyileştirmek için 
toprağa da eklenebilmektedir. Toprağa eklendiğinde, genişletilmiş kil, 
kuraklık dönemlerinde suyun toprağa tutunmasına yardımcı 
olmaktadır.  

Sık sık donmuş havaya maruz kalan alanlarda kullanıldığında ideal 
bir kök izolatörüne olarak etki etmektedir. Toprak yerine olarak 
genişletilmiş kilin kullanılması, bitkideki kuvvetli bitki büyümesini 
destekleyen yaşamsal oksijeni arttırmak için ideal bir alternatiftir. 
Toprağa karıştırıldığında, genişletilmiş kil, toprağın havalandırma 
potansiyelini ve aynı zamanda drenajı da arttırır. Genişletilmiş kil de 
bazen hydroton, kil çakıl taşları, hafif genişletilmiş kil agrega (LECA) 
veya basit kil olarak da adlandırılmaktadır. Bu yetiştirme ortamındaki 
partiküler yapı; durulandığında ve tekrar, tekrar kullanılabilme özelliği 
ile sürdürülebilir tarım uygulamalarına fazlası ile uygundur.  

İnşaat sektöründe çok çeşitli uygulamalar için uygun, kanıtlanmış, 
yüksek kaliteli, verimli ve dayanıklı hafif agregadır ve her biri bal 
peteği çekirdeğini çevreleyen sert bir seramik kabuklu, çeşitli 
büyüklükteki granüllerdir. Tüm yaşam boyu bir binanın veya 
altyapının ekonomik, sosyal ve çevresel performansını artıran 
özelliklere sahip, sürdürülebilir bir inşaat malzemesidir. Genişletilmiş 
kil, düşük yoğunluğu yüksek mukavemet ile birleştirir. Ayrıca, agrega 
diğer birçok önemli özelliği barındırmaktadır ve “hepsi bir arada” ürün 
olarak tanımlanabilir ve sürdürülebilir inşaat için hayati önem taşıyan 
çok çeşitli özellikler sağlar.  
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3. GELECEĞİN SERAMİK UYGULAMA ALANLARINA 
GENEL BAKIŞ 

3.1. İnşaat 

Seramik esaslı yapı malzemeleri asırdan fazla bir ortalama hizmet 
ömrüne sahiptir ve tüm yaşam döngüsü aşamalarında mükemmel 
kaynak verimliliğine sahiptir. Dayanıklılıkları, bir hammaddenin 
optimizasyonunu inşaat, konut sektörleri ve yaşam kalitesini 
desteklemektedir. Seramiklerin benzersiz özellikleri- tüm iklimlerde 
enerji verimliliğini ve termal rahatlığı arttırmak, korozyona ve iklim 
koşullarından etkilenmeme özellikleri- inşaat ve konut sektörlerindeki 
yaşamsal varlığını alternatifsiz kılmaktadır. 

3.2. Cks ve Çatı Karoları  

Tuğla ve kiremit üretimi ve ürünleri, seramik sektörünün en tanınmış 
uygulamalarından biridir. Tuğlalar ve çatı kiremitleri yapıların 
korunması için kanıtlanmış yeteneklerinden dolayı yüzyıllardan beri 
geleneksel varlıklarını korumaktadır. Doğal malzemelerden yapılmış 
inert bir ürün olarak, seramik karolar ve tuğlalar toksik değildir, uçucu 
organik bileşikler (VOC) yaymaz ve sağlıklı bir iç ortam ortamı sağlar. 
Sürdürülebilir konutlar için ideal olan tuğlalar yangına karşı yüksek 
dirençli ve ses ve titreşimlerden, elektrikten, elektrostatik ve 
iyonlaştırıcı radyasyondan yalıtımı sağlayacak şekilde gelişmesi 
seramik sektöründeki sessiz gelişmeler arasında yer almaktadır.  

3.3. Duvar ve Katlı Karolar  

Sonsuz sayıda tasarım ve formatta biçimlenmiş, seramik duvar ve yer 
karoların yapılarda kullanımı 2000 yıllık bir geleneği çağrıştırmaktadır. 
Bu seramik grubunda yer alan tüm ürünlerde ‘duvarlarda ve yer 
karolarında’ dekoratif olma özelliğinin yanında artık hijyen beklentisi 
de vazgeçilmez hale gelmiştir. Yeni jenerasyon ürünlerde 1980 ‘den 
itibaren; yerleşmiş organik maddeleri yok etme ve su tutmayan 
karolar ön plana çıkarken, ışıkla aktive olan antibakteriyel yüzey 
kaplamaları daha üst düzey hijyen beklentilerini karşılamaktadır. Yeni 
seramik kaplama formları arasında fiber takviyeli seramikler, ısıtma 
sistemleri için iletken tabakalar içeren seramik kompozitler, termal ve 
akustik yalıtım için iç hibrit gözenekli tabakalar ve karoların çevresel 
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etkilerini en aza indiren güçlü, hafif ince plaka seramiklerin kullanımı 
giderek yaygınlaşmaktadır. 

3.4. Vitrifiye Kilit Boşaltma Boruları  

Yerleşik düzen altyapısının vazgeçilmez bir parçası olan vitrifiye kil 
borular, binalardan ve yollardan atık suları güvenli bir şekilde 
toplayarak aktarmaktadır. Kil boru üretiminde kullanılan hammadde 
tamamen doğal, inert bir kaynaktır ve neredeyse sınırsız rezervlerde 
mevcuttur. Pişmiş vitrifiye kil, aşırı sıcaklıklara veya kimyasal etkilere 
karşı yüksek dayanıklılığı ile nerede ise, rakipsizdir. Ürünler kullanım 
ömrü sonunda tamamen geri dönüştürülebilmekte, böylece 
sürdürülebilirlik anlamında önemli bir avantaj taşımaktadır. Halen 
vitrifiye edilmiş kil boru üretiminde kullanılan hammaddenin ortalama 
olarak %40'a kadarı geri dönüştürülen malzemelerden üretilmektedir.  

3.5. Vitrifiye Ürünler 

Seramik lavabolar, tuvaletler, duş tekneleri ve benzeri ürünler modern 
mimarinin biçimlendirdiği binalarda yaşamsal önem arz etmektedir. 
Dolayısı ile sürdürülebilir inovasyon beklentisi ile; sıhhi tesisat 
sektöründeki yenilikçi tasarımlar, seramik pazarı tarafından talep 
edilen her türlü uygulamayı karşılayacak çözümleri oluşturma 
arayışını artan bir şekilde sürdürmektedir. Firmalar öncelikle ürünlerin 
ışık dayanımı artırıp, renklerin solmaması veya yaşlanmamasını için 
çalışmalar yaparken, sırlamadaki gelişmeler ile daha pürüzsüz, kolay 
temizlenebilen yüzeyleri ve üst düzeyde hijyenik özellikleri ürünlere 
taşıma gayreti ile rekabet etmektedir. Seramik sağlık gereçlerindeki 
gelişmeler ayrıca hijyen artırırken dolayısı ile su tüketiminde önemli 
bir tasarrufun önünü açmaktadır. 

3.6. Tüketici Malları    

Tüketim mallarında yaygın olan seramikler, bir dizi tüketim malına 
dönüşümü en az çevresel etkiyle elde edilen doğal, ekonomik ve 
uzun ömürlü bir hammadde seçeneği sunmaktadır. Birçok seramiğin 
karmaşık kimyası, yüksek sıcaklıklarda kullanımlarını ve üretim 
süreçlerinde yüksek hızlarla baş etmede sağlamlıklarını kolaylaştırır. 
Aşınmaya karşı yüksek direnç, kimyasal özellikler ve boyutsal 
kararlılık gibi benzersiz özellikler, günümüzde seramiklerin teknolojik 
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gelişmelerin hızını korumak için daha uzun ömür ve daha düşük 
bakım maliyetlerine sahip olmasını sağlar. 

3.7. Züccaciye Ürünleri  

Porselen, taş veya topraktan yapılmış seramik masa ve süs eşyası, 
uzun süredir mutfak ritüellerinin bir parçası olmuştur. Bu taş benzeri 
maddeleri oluşturmak için kil ve kum gibi bol doğal kaynakları 
kullanan fırınlara ateşlenen seramikler, tarih boyunca şaşırtıcı bir 
mirasa sahip olmuş, kültür ve mutfakların olduğu kadar çok çeşidi 
olan medeniyete de sahip olmuştur. Günümüzde sofralık sofralardan 
sofra takımlarına, sofra takımlarına, sofra takımlarına, porselen 
eşyalara ve porselen sofralarına kadar, seramiklerin doğal ömürleri, 
zamanla gelişmeye devam edecek ve tüm gelir grupları için yemek 
servisi için ilk tercih olmaya devam edecektir. 

3.8. Ev Aletleri  

Seramiklerin çok yüksek sıcaklıklara dayanabilmeleri, bunları pişirme 
ve ısıtma cihazları için ideal malzemeler haline getirir. Seramik 
kaplamalı tavalar, diğer, daha tartışmasız yapışmaz kaplamalar için 
yaygın bir alternatif olarak mutfaklarda yerini almaktadır. Seramik su 
filtreleri, dünyanın her yerinden milyonlarca kişiye güvenli içme suyu 
sağlar. Bu filtreler savaş bölgeleri ve doğal afetler gibi en zorlu 
durumlarda dayanmaktadır. Ayrıca tüm seramik teknolojisine 
dayanan seramik ve cam esaslı “ısıtıcı” grupları giderek kabul 
görmektedir. 

  

Figür 12. Seramik Ürünler, (Kaynak: Vista) 
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3.9. Endüstriyel Uygulamalar    

Seramiklerin son derece yüksek sıcaklıklara dayanma kabiliyeti, 
dayanıklılıkları, dayanıklılıkları ve korozif olmayan özellikleri, 
metalürjik prosesler, cam üretimi ve tüm endüstrilerdeki diğer birçok 
önemli süreç için gerekli olan belirli uygulamalar için gerekli kılar. 
Çelik üretimi veya taş ocakçılığı için kullanılan dişliler genellikle 

gelişmiş seramikler içerir, çünkü aşınma, 
korozyon ve ısıl direnç geleneksel metal 
dişlilerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha 
uzun ömür sağlar. Silikon nitrit bilyalı rulmanlar 
düzgün, düşük sürtünmeli tekerlek özellikleri ve 
silisyum nitrür bilyeli yatakları ile silikon nitrür; 
mükemmel aşınma direncine sahip sert, sert bir 
seramiktir. (bkz: Figür 13) 

Figür 13. Seramik hibrit bilyalı rulmanlar, (Kaynak: SKF) 

3.10. Abrasivler  

Aşındırıcılar küçük ama vazgeçilmez bir endüstri grubundan oluşur.  
Elmaslardan, saatlere ve mobilyalardan mutfak aletlerine ve nihayet 
uçaklara kadar sayısız uygulamada olduğu gibi endüstrinin ihtiyaç 
duyduğu karmaşık makinelerin yanı sıra, pürüzsüz yüzeyler de 
aşındırıcılarla taşlanmış, kesilmiş, delinmiş veya cilalanmaktadır. 
Avrupa aşındırıcı sanayi, çelik, metal işleme, otomobil üretimi, uzay, 
cam, inşaat, taş işleme, gemi inşa, temiz teknoloji, makine yapımı, 
ahşap işleme ve savunma sanayileri dahil olmak üzere diğer sanayi 
ve hizmet sektörlerinde üretkenliğini önemli ölçüde etkilemektedir.  

3.11. Refrakterler 

Refrakterler tüm yüksek sıcaklıklı endüstriyel prosesler için gereklidir. 
Mekanik mukavemet, korozyon ve ısı yalıtımına karşı koruma 
sağlamanın üçlü rolünü oynarlar. Her bir reaktörün, nakliye kabının 
veya fırının astarı, tuğlalar, yekpare malzemeler ve yüksek sıcaklık 
yalıtım yünü dahil olmak üzere çok çeşitli refrakter ürünler kullanır.  
Teknik seramiklerin ve refrakterlerin işlevsellikleri, çelik, alüminyum, 
çimento, cam, kimya endüstrisi ve çevre uygulamalarındaki ve aynı 
zamanda enerji üretimi için kritik ihtiyaçları karşılar, bunların hepsi 
bugün endüstrideki en yüksek korozyonlu yüksek sıcaklık ortamlarını 
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yaratır. Refrakterlerin ve teknik seramiğin eritme, eritme ve erimiş 
materyal işlemlerini ele geçirmesi için geliştirilmiş enerji verimliliği, 
üretkenlik ve metal kalitesinden yararlanırlar.  

3.12. Porselen ve Emaye Gruplar 

Camsı emaye olarak da bilinen porselen emaye, seramikle birçok 
özelliği paylaşan yüksek teknoloji ürünü bir kaplamadır. Seramik sır 
gibi, porselen emaye yüksek sıcaklıklarda bir substrat üzerine 
ateşlenen amorf, inorganik, metalik olmayan bir katıdır. Seramik 
sırlar, kil kaplamak için kullanılırken, porselen emaye, sıcak su 
tankları, aletler (özellikle ocaklar), tencere, tava ve sıhhi tesisat gibi 
metal ürünleri kaplamak için kullanılır. Porselen emaye, parlak ve mat 
arasında, pürüzlü ve pürüzsüz arasında sürekli bir değişimle, tam bir 
renk paletinde üretilebilir. Üstelik, emaye kaplama hava ve ışığa 
maruz kalmaktan etkilenmez. Bazı temel fonksiyonel özellikleri, 
hijyenik yapısı, aşınma ve çizilmelere karşı üstün mekanik dayanımı 
ve asit, alkali ve suya karşı kimyasal direncidir. 

 

  

Figür 14. Yüksek Sertlikteki Bor Karbür Seramik Rulolar, (Kaynak: Weiku) 
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3.13. Yüksek Teknoloji ve Yenilik   

Seramikler, en son teknolojiler için vazgeçilmez hale gelmiştir. 
Gelişmiş teknik seramikler, otomotiv endüstrisi, elektronik, medikal 
teknoloji, enerji ve çevre ve genel ekipman ve makine mühendisliği 
alanlarında çeşitli uygulamalarda kullanılmasını sağlayan benzersiz 
mekanik, elektriksel, termal ve biyokimyasal özelliklere sahiptir. 

3.14. Biyoseramikler  

Figür 15. Hibrit Seramik Diş CAD / 
CAM Malzeme, (Kaynak: Dentocare) 

Tıp, laboratuar ve ecza 
aletleri ile seramik 
bileşenleri, diş hekimliğinde 
ve ayrıca kalp pilleri veya 
kalça replasmanları gibi 
implante edilebilir medikal 

cihazlarda kronların, köprülerin ve implantların üretimi için, sağlık 
hizmetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Biyo-uyumlulukları, 
aşınma direnci, kimyasal ve korozyon direnci, düşük alerjen 
potansiyeli, seramik biyomedikal implantlar, hastalıklardan, 
enfeksiyonlardan ve diğer komplikasyonlardan kaynaklanan 
problemler için en uygun çözümlerden birisidir. (bkz: Figür 16) 

 
Figür 16. Biyoseramikler, (Kaynak: Sciencelearn) 
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Biyoseramikler, tıbbi ve dental implantlar olarak kullanılmak üzere 
özel olarak geliştirilmiş seramik malzemelerdir. Genellikle vücuttaki 
kemik ve diş gibi sert dokuyu değiştirmek için kullanılırlar. Yaygın 
biyoseramikler alümina, zirkonya ve hidroksiapatit olarak bilinen bir 
kalsiyum fosfat şeklidir. 

3.15. Elektronik  

Seramik sanayi, devre taşıyıcıları, ana malzemeler ve diğer birçok 
bileşen elektronik endüstrisinde kullanılmaktadır. Seramik ısı alıcıları, 
yüksek güçlü elektronikler için mükemmel bir ortam sağlarken, 
seramiklerin elektrik yalıtım özellikleri, bunların mikroçip, devre kartı 
ve devre kesici teknolojisinde kullanılmasına izin verir.  Diğer 
benzersiz özellikleri ile birlikte, seramik bileşenleri, havacılık ve uzay 
teknolojisinde, otomotiv endüstrisinde ve optoelektronikte güvenilir 
çalışmayı sağlayan çok çeşitli zorlu uygulamalarda bulunur. 
Seramikler, dünyanın beklediğimiz şekilde temas ve hareket halinde 
kalmasına yardımcı olur.  

3.16. Güvenlik ve Taşımacılık 

Teknik seramiklerin güvenlik ve savunma uygulamalarında kurşun 
geçirmez yelekler ve kızılötesi gece görüş cihazları bulunmaktadır. 
Seramiklerin yüksek ısı yalıtımı ve aşınmaya dayanıklı özellikleri, jet 
motoru türbin kanatlarında, disk frenlerinde ve rulman bileşenlerinde 
kullanımlarını açıklar. Güvenlik ve güvenilirliğe katkıda bulunan teknik 
seramikler çok çeşitli uygulamalarda bulunmaktadır. 

3.17. Yenilenebilir Teknolojiler  

Yenilenebilir teknolojilerdeki birçok işlev, yalnızca yüksek kaliteli 
aşındırıcılar, refrakterler ve teknik seramiklerle üretilebilen yüksek 
kaliteli ürünler gerektirir.  Güneş panelleri için gerekli olan yüksek 
saflıkta camın üretimi bir örnektir, silisyum gofretleri (kristalin silikon 
güneş panellerinde yarı iletken) üretmek için kullanılan refrakter 
ürünlerdir.  Seramik bazlı ürünler, rüzgâr türbinlerinde ve sürtünmesiz 
yataklar, ısı alıcıları, yakıt hücreleri, tansiyometreler ve yalıtım 
halkaları gibi diğer güneş paneli bileşenlerinde de yaygın olarak 
kullanılmaktadır.  
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3.18. Mühendislik Seramikleri 

Elektronik cihazlar için seramik yüzeyler (Şekil 3), turboşarj rotorları 
(Şekil 4) ve otomotiv motorlarında kullanılmak üzere itici başlıklar 
dahil olmak üzere birçok endüstriyel sektördeki uygulamalar için 
bileşenleri imal etmek için kullanılır. İleri seramiklerin kullanıldığı diğer 
örnekler arasında gıda işleme ekipmanlarında yağsız yataklar, 
havacılık türbin kanatları, nükleer yakıt çubukları, hafif zırh, kesici 
aletler, aşındırıcılar, termal engeller ve fırın / fırın mobilyaları 
bulunmaktadır.  

4. SONUÇLAR 

(1) Seramikler çok güçlü iyonik ve / veya kovalent bağlar (metalik 
bağdan daha güçlü) sergilerler ve bu durum seramik ile 
yaygın olarak ilişkili özellikleri ile: yüksek sertlik, yüksek 
basınç dayanımı, düşük termal ve elektriksel iletkenlik ve 
kimyasal inertlikler malzeme dünyasını ve ürün süreçlerini 
olumlu yönde etkilemektedir.  

Güçlü bağlar, düşük sünme / çekme ve düşük gerilme 
mukavemeti gibi kritik özellikler, çok özel seramiklerin 
üstünlüklerini göstermektedir. Seramikler elektriksel ve termal 
izolatörler olarak algılanırken, seramik oksitler (başlangıçta Y-
Ba-Cu-O'ya dayanır), yüksek sıcaklık süper-iletkenliği için 
temel oluştururken elmas, berilyum ve silisyum karbür, 
alüminyum veya bakırdan daha yüksek bir termal iletkenliği ile 
elektronik alanında büyük kazanımlar gerçekleştirmektedir.  
Mikro-yapının koşullandırılması ve kontrolü, seramik yayların 
üretilmesine izin vermediği gibi doğal sertliğin de üstesinden 
gelebileceğini göstermektedir.  

Seramik kompozitlerin, çeliğin yaklaşık yarısı kadar bir kırılma 
dayanıklılığı ve elmastan daha sert fiziksel özellikleri ile 
endüstriyel olarak yaygın üretim noktasına gelmesi, 
endüstriyel veya mühendislik seramiklerinin malzeme olarak 
yakın bir gelecekte çeliğin alternatifi olmaya en yakın aday 
olmasını sağlayacaktır. Çelik giderek artan enerji ve geri 
dönüşüm maliyetleri ile pahalı hale gelirken, tasarlanmış 
seramikler ise; örneklerden de görüldüğü üzere yükselen 
potansiyelleri ile geleceği biçimlendirecek gibi durmaktadır.  
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(2) Seramik dünyasındaki önemli alanlardan birisi, yükselen enerji 
fiyatları düşünüldüğünde giderek piezo seramiklerin de 
alternatif temiz enerji kaynakları arasında yer alabileceğini 
akıllara getirmektedir. Özellikle, mekanik enerji ile ortaya 
çıkan verimsizliği ciddi anlamda katkıya dönüştürme kabiliyeti 
ile piezo seramikler tasarımcıların ilgi alanlarının arasına 
girecek gibi durmaktadır.    

(3) Gelecekteki gelişmelerin, parça maliyetlerini düşürecek veya 
davranışları iyileştirecek geliştirilmiş tekniklerle ile gelmesinin 
muhtemel olduğu giderek netleşmektedir. Gelişimin en önemli 
alanı olan seramik matriks kompozitler düzleminde 
gerçekleşeceği ve gelecek endüstriyel kullanım koşullarına 
uygun olarak, giderek büyüyen bir malzeme sistemi ile 
karşılaşılacağı yönündedir. Açlığın, susuzluğun ve tarım 
topraklarındaki temel sıkınıtların çözümlerinden önemli bir 
bölümü, topraksız tarım alternatiflerinin başında yine ısıl işlem 
uygulanmış hibrit malzeler olduğu görülmektedir. Bu 
çerçevede, genişletilmiş çamur “expandable clay” ise bu 
çalışmada geleceğin en radikal seramik uygulamalarının 
başını çekeceği öngörülmektedir. Özellikle, kompozit hücresel 
dokusu ile su ve hava transfer özellikleri kadar ısıl 
performasları ile ürünleşme potansiyeli çok yüksek bir seramik 
grubu olarak dikkate alınmalıdır. 

Yaşam kalitesi için; geleceğin teknolojik ve açık veri tabanlı, 
sürdürülebilir tüm çözümlerin malzeme mühendisliğinden 
geçtiği bir dönem girilmiş bulunulmaktadır. 

Bu gelişmelerin merkezinde ise, giderek büyüyen tasarlanmış 
hibrit tabanlı seramik teknolojilerinin yer aldığını çevresel 
anlamda ve olası yan etkileri ile bu teknolojilerin geleceğin 
ürünlerinde önemli bir girdi olacağı söylenebilmektedir.  
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APPENDIX 
 

 
Appendix 1. Fonksiyonel Seramikler, (Kaynak: KIT) 

 

Appendix 2. Yapısal Seramikler, (Kaynak: KIT) 
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