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Abstract 
Developing materials technology makes it likely to use a great variety of 

materials. Although plastic is a time-honored material, it is one of the most 

widely used among contemporary materials. Generally grouped under 

thermoplastics and thermoset plastics, they are used almost in any field as they 

have a large variety. Lending themselves to many different uses, and reducing 

energy consumption, plastic materials could be used with other materials in any 

field. Besides extensive daily use, plastic materials have spread to a multitude of 

areas including health and sanitation, machinery, automotive, space and 

aeronautics. The course “Plastic Materials and Technology” at the Department of 

Industrial Product Design, ITU was designed taking into consideration the 

importance of plastic materials employed in industrial design. The course content 

and procedures were planned so that they are directly useful for students of 

industrial design. 
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Özet 
Endüstriyel tasarım gibi mühendislik ve sanatı birarada barındıran bir alanda 

malzemenin önemi büyüktür. Malzeme tasarımı ayağa kaldıran, üretilmesini 

sağlayan, görünümünü belirleyen ve işlevini yerine getirmesini kolaylaştıran bir 

öğe olarak tasarımda belirleyici bir rol oynamaktadır. Gelişen malzeme 

teknolojisi çok çeşitli malzemelerin kullanımına imkan tanımaktadır. Plastik ise 

farklı malzemeler arasında en yaygın olarak kullanılan malzemelerdendir. 

Plastikler, çok çeşitli türleri olması, başka malzemelerle birlikte kullanılabilmesi, 

çok geniş imkanlar sunması, düşük üretim, işletim ve bakım maliyeti, ürün 

çeşitliliği sağlanabilmesi, enerji sarfiyatını azaltması sebepleriyle günlük yaygın 

kullanımının yanısıra, sağlık, temizlik alanları, makine, otomotiv, uzay, havacılık 

sanayileri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Endüstriyel tasarımda yaygın 

olarak kullanılan malzemelerden olan plastik malzemenin tasarım ilkelerinin, 

üretim yöntemlerinin, türlerinin, geleceğin tasarımcısı olan tasarım öğrencilerine 

öğretilmesi önem arz etmektedir. Plastik malzeme bilgisinin tasarım öğrencilerine 
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özelleştirilmiş olarak ve etkin kullanacakları şekilde aktarılması önemlidir. Bu 

çalışmada Endüstriyel Tasarım Bölümünde yürütülen Plastik Malzeme Bilgisi ve 

Teknolojisi isimli derste yapılan çalışmalar ve projeler ele alınmaktadır. 

 

1. Giriş 

Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan endüstriyel tasarım alanında en 
küçüğünden en büyüğüne kadar çeşitli tasarımlar plastik malzeme ile 
üretilmektedir. Tasarımda, kullanılabilirlik, verimlilik, üretilebilirlik, üst yüzey, 
renk, doku, maliyet, hafiflik, sağlamlık gibi kriterlerin bileşiminden oluşan biçim 
çok önemlidir. Bu kriterlere ulaşmada plastik çok kullanışlı ve verimli bir 
malzemedir (www.pagev.org/plastik-cesitleri). Bebek ürünlerinden, deniz 
ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden bahçe mobilyasına kadar her boyuttaki 
tasarımda plastik kullanımı yaygındır. Son dönemlerin sürdürülebilirlik kavramı 
temelinde bile geri dönüşümü mümkün olan plastik türleri ile yeni ve farklı 
alanlarda ürün tasarımları gerçekleştirilmekte ve üretilmektedir. 

2. Metodoloji 

Çalışmanın metodolojisi literatür taramalarını, İTÜ Endüstriyel Tasarım 
öğrencileriyle yürütülen deneysel ve uygulamalı çalışmaları içermektedir. Plastik 
Malzeme Bilgisi ve Teknolojisi isimli dersin işleyişinde, ürün tasarımı eğitiminin 
temel yapısı dikkate alınmaktadır. Plastik malzeme bilgisinin öğretilmesi, 
mühendislik eğitimindekine göre bazı farklarla ele alınmaktadır. Dersin içerdiği 
uygulamalarda tasarım nesnesi çok boyutlu ele alınmaktadır. Hangi üründe hangi 
plastik türünün ve hangi üretim yönteminin daha uygun ve verimli olabileceği 
sorgulanmaktadır (Kies,2014). Bildirinin asıl argümanı tasarıma özel bu 
ayrıcalıklardadır. 

3. Endüstriyel Tasarım 

Endüstriyel tasarım ürün çeşitliliğinin çok olduğu bir alandır. Kaşıktan gözlüğe, 
mobilyadan spor aletine, çay makinesinden elektrik süpürgesine, bisikletten taşıta 
kadar birçok ürün endüstriyel tasarım kategorisine girmektedir. Endüstriyel 
tasarım teknik bilgiyi ve estetiği birarada barındıran bir alandır ve farklı 
bileşenleri içermektedir. Tasarımı etkileyen en önemli bileşenlerden biri 
malzemedir (Ashby, Johnson, 2002). Malzeme tasarımı ayağa kaldıran, üretilmesini 
sağlayan, görünümünü belirleyen ve işlevini yerine getirmesini kolaylaştıran bir 
öğe olarak tasarımda belirleyici bir rol oynamaktadır. Gelişen teknolojiye bağlı 
olarak endüstriyel tasarımlarda kullanılan malzemeler de değişmektedir (Hadland, 
Lessing, 2014). Tasarımlarda ahşap, metal, plastik, seramik, cam gibi bilinen 
malzemelerin yanısıra yetiştirilebilir malzemeler, şekil hafızalı malzemeler, 
kompozit malzemeler, trans malzemeler gibi birçok malzeme kullanılmaktadır. 

3.1. Malzemenin Endüstriyel Tasarımdaki Yeri 

Endüstriyel tasarım farklı bileşenleri içermektedir. Endüstriyel tasarım işlev, 
biçim, malzeme, üretim yöntemi, maliyet, kullanıcı kitlesi, kullanım senaryosu, 
ergonomi, moda, kullanım ömrü, dayanıklılık gibi birçok öğeyi bir arada 
düşünmeyi gerektiren bir alandır.  

http://www.pagev.org/plastik-cesitleri
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Tasarımı etkileyen en önemli bileşenlerden biri malzemedir. Malzeme tasarımı 
ayağa kaldıran, üretilmesini sağlayan, görünümünü belirleyen ve işlevini yerine 
getirmesini kolaylaştıran bir öğe olarak tasarımda belirleyici bir rol oynamaktadır. 
Malzeme teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak da endüstriyel tasarım 
alanında özgürlük ve özgünlük artmaktadır. Tasarımları tasarlandığı biçime en 
uygun şekilde üretebilmek en uygun malzemenin kullanılması ile mümkün 
olmaktadır. Ürün tasarımı gibi mühendislik ve sanatı birarada barındıran bir 
alanda malzemenin önemi büyüktür. Malzemenin endüstriyel tasarımdaki önemli 
yönlerinden bazıları aşağıda Tablo 1’de belirtilmektedir.  

Tablo 1: Endüstriyel tasarımda malzemenin rolü ve önemi 
Tasarımı ayağa kaldırması İşlevin doğru karşılanmasını sağlaması 

Ürünün kullanım alanını etkilemesi Maliyeti etkilemesi 
Ürünün görünümünü belirlemesi Tasarımın pazarlamasını etkilemesi 
Kullanıcı kitlesini belirlemesi  Ürünün mukavemetini etkilemesi 

Kullanıcı üzerindeki görsel ve psikolojik etkisi  Ürünün performansını artırması 
Üretim kolaylığını sağlaması Ürünün kullanım ömrünü etkilemesi  

Tasarımlarda ahşap, metal, plastik, seramik, cam gibi bilinen malzemelerin 
yanısıra yetiştirilebilir malzemeler, şekil hafızalı malzemeler, kompozit 
malzemeler, dönüştürülmüş malzemeler, akıllı malzemeler, geridönüşümlü 
malzemeler, süper malzemeler, biyotemelli malzemeler gibi birçok malzeme 
kullanılmaktadır. Bütün bu malzemeler ve türleri öncelikle tasarım ürününün, 
görünür, elle tutulur, gözle görülür, kullanılabilir, kullanım kitlesinin 
genişletilebilir, kimlik tamamlanabilir, kullanıcı psikolojisi üzerinde etki edebilir 
vb. özelliklerin yerine getirilebilir olması bakımından önem taşır. Diğer taraftan, 
tasarımda malzeme seçimi dikkate alındığında, üretimde özel kalıplar gerektiriyor 
olsa da ürünün kullanım ömrüne etki eden faktörler de verimlilik sağlar.  

3.2. Plastik Malzeme ve Endüstriyel Tasarımdaki Yeri 

Çok çeşitli malzeme türlerinden hangisinin endüstriyel tasarımlarda kullanılacağı 
birçok farklı kritere bağlı olarak değişmektedir. Tasarım alanında form yaratımı, 
üretilebilirlik, renk, doku, maliyet, hafiflik, sağlamlık gibi kriterler önemlidir. Bu 
kriterlere ulaşmada plastik çok kullanışlı ve verimli bir malzemedir. Plastikler 
farklı türleri ve gelişmiş üretim yöntemleri sayesinde tasarımlarda yoğun olarak 
kullanılan malzemeler arasında yer almaktadır. Bebek ürünlerinden, deniz 
ürünlerine, elektrikli mutfak aletlerinden bahçe mobilyasına kadar her büyüklükte 
tasarımda plastik kullanımı yaygındır.  

Endüstri Devriminden bu yana plastik malzemeler konusunda önemli gelişmeler 
olmuştur. Önce doğal malzemelerin kullanımı ile başlayan plastik kullanımı 
ardından kauçuk, nitröselülöz, kolajen, galalit gibi kimyasal olarak değiştirilmiş 
doğal malzemelerle devam etmiştir. Plastik malzeme türlerinin ve taşıdıkları 
özelliklerinin geliştirilmesiyle birlikte plastiklerin kullanım alanları artmıştır. 
Plastiğe kazandırılan yeni özellikler bu malzemenin daha önce kullanılmadığı 
ürünlerde kullanılmasını, metal ahşap cam gibi başka malzemelerin yerine ikame 
edilmesini sağlamaktadır. Doğada ahşap, deri, yün vb. doğal polimerler yer 
almaktadır. Çalışma kapsamında ise endüstride kullanılan sentetik polimerler ele 
alınmaktadır. 
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Şekil 1: Plastik malzemeyle üretilmiş endüstriyel tasarımlar 
 

    

a. Koltuk b. Tabure c. Terlik d. Koltuk 

 
 

 
  

e. Fırça f. Raf g. Koltuk h. Oturma elemanı 

Şekil  d,e, f (Beylerian, Dent, Quinn, 2007) 

Endüstriyel tasarım gibi çok geniş ürün yelpazesine sahip bir alanda plastiğin 
kullanım alanı çok fazladır (Şekil 1). Örneklerde görüldüğü gibi ayakkabı, diş 
fırçası, geri dönüşümlü plastik malzemeden kitap rafı, mobilya, ayakta 
durmaya/yarı oturmaya yardımcı oturma ünitesi gibi birçok üründe plastik 
tasarımın vazgeçilmez malzemesi gelmiştir. Tasarımlarda plastik kullanımının 
sağladığı avantajlardan bazıları aşağıda Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2: Endüstriyel tasarımda plastik malzemenin sağladığı avantajlar 
Özgün biçimlerin yaratılmasına imkan tanıması 
Farklı plastik türleri ve üretim şekilleri sayesinde ürün çeşitliliği sağlaması 
Plastik türlerinin çok olması ve farklılaşan özellikleri sayesinde işlevin iyi karşılanması 
Tasarımlarda malzeme sarfiyatını azaltması 
Düşük yoğunluğu ile ürünlerde hafifliğin sağlaması 
Su geçirmezlik korozyon direnci gibi özellikleri sağlaması 
Başka malzemeler ile birlikte kullanılabilmesi 
Başka malzemelere kaplanarak ürüne artı özellikler ve farklı görünüm kazandırması 
Kompozit malzemelerin içinde yer alarak tasarımlara üstün özellikler kazandırması 
Tek parça ürünler üretilebilmesi 
Ürün boyutlarının ve kesit kalınlıklarının küçültülmesi 
Tasarımların hafifletilmesini, inceltilmesini, iç içe geçebilmesini sağlayarak, 
taşınabilirlik, nakliye kolaylığı ve düşük nakliye maliyeti imkanı sunması 
Renk ve doku seçeneği yaratılmasın sağlaması 
Ek işlem gerektirmeyen, düzgün bitirme yüzeylerinin sağlanması 
Bağlantı ve parça sayısının düşürülerek üretimdeki ek işlem sayısının azaltılması 
Bakım gerektirmeyen tasarımlar yapılması 
Tasarımların sadeleştirilmesi 
Kullanım ömrü uzun ürünler üretilmesi 
Tasarıma özgürlük getirmesi 
Eşdeğer malzemelere göre daha ucuz olması 
Temininin hızlı olması 
Uygulama kolaylığı 
Enerji sarfiyatını azaltmaları 
Dayanıklılığı 
Düşük üretim, işletim ve bakım maliyeti 
Hijyen kolaylığı 
Malzemenin esnekliğinin farklı detaylar geliştirmeye imkan tanıması 
Yavaş ve alevsiz yanmaları 
Sese, ısıya, ışığa ve elektriğe karşı yalıtım yetenekleri 
Geridönüşüme imkan tanıması 

Plastikler ‘termoplastikler’ ve ‘termoset plastikler’ olarak gruplanmaları, çok çeşitli 
türleri olması, Tablo 2’de bahsedilen çok geniş imkanlar sunmaları sebebiyle her 
alanda kullanılmaktadır. Plastik malzemeler, günlük yaygın kullanımlarının 
yanısıra, sağlık, temizlik alanları, makine, otomotiv, uzay, havacılık sanayileri gibi 
birçok özel alanda yaygın olarak kullanılmaktadır (Mastro P. F., 2016). Plastiklerin 
kullanım alanları arasından el freni gövdeleri, araçlardaki ayna taşıyıcı destek 
elemanları, vites kutuları, egzos manifoldları gibi otomotiv parçaları, tablet 
bilgisayarların parçaları, ayakkabılar, ambalajlar da yer almaktadır. 

Endüstri ürünleri tasarımında plastik malzemenin sağladığı avantajlar mevcuttur. 
Bunun yanısıra tasarımcılar, tasarımın kullanımını, güvenliğini, ürün kullanıcı 
ilişkilerini belirlemekte ve bu özellikleri nesnenin biçimi ile sağlamaktadır. Bu 
bağlamda plastik malzemenin tasarımcılara doğrudan sağladığı faydalar vardır 
(Tablo 3). 
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Tablo 3: Plastik malzemenin endüstriyel tasarımcılara doğrudan sunduğu imkanlar 
Form yaratmada özgürlük ve özgünlük 
Tasarımda renk, doku ve boyut seçeneği elde edebilme 
Birden fazla plastik türünü bir ürün üzerinde kullanarak tasarımı geliştirebilme 
Plastikle birlikte başka malzemeyi bir ürün üzerinde kullanarak tasarımı geliştirebilme 
Plastiğin özellikleri sayesinde açma kapama esneme gibi işlevleri karşılayabilme 

3.3. Plastik Malzemenin Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Değerlendirilmesi 

Günümüzdeki malzeme çeşitliliğine rağmen tasarımlarda en yaygın kullanılan 
malzemelerden olan plastik malzeme endüstriyel tasarımcıların detaylı olarak 
bilmesi gereken malzemeler arasındadır. Endüstriyel tasarım bölümü lisans 
öğrencilerinin plastik malzemenin üretim yöntemlerini, türlerini, tasarım ilkelerini 
bilmeleri, mesleki gelişimleri açısından gereklidir. Tasarım öğrencileri için plastik 
malzeme ile ilgili teorik bilgiler tek başına yeterli değildir. Plastik malzemenin 
biçimlendirme ilkeleri ile beraber ele alınarak tasarım alanına özelleşmiş şekilde 
öğretilmesi daha faydalıdır. 

Çalışmada endüstriyel tasarım eğitiminde önemli yeri olan plastik malzemenin 
öğretilmesi için İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Programında yer alan 
Plastik Malzeme Bilgisi ve Teknolojisi dersinin işleyişi anlatılmaktadır. Dersin 
tasarım öğrencilerine özel hale getirilmesi, verimli kullanılması ve bilgilerin 
pekiştirilmesi için yapılan çalışmalar paylaşılmaktadır. Çalışmanın metodolojisi 
literatür taramalarını, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileriyle yürütülen 
deneysel ve uygulamalı çalışmaları içermektedir.  

Dersin Hedefleri: Fakültede derste kullanacak nitelikte bir malzeme laboratuvarı 
olmadığından plastik dersi deneysel değil, tasarım egzersizlerini içeren teorik bir 
ders olarak planlanmıştır. Dersin içeriği ve işleyişi planlanırken 3 saatlik ders 
süresinin  

 Verimli kullanılması,  

 Dersin teorik bilgiyi ve tasarımı içermesi,  

 Dinamik, öğretici ve pekiştirici olması hedeflenmiştir.  

Dersin Yapısı: Yarıyıl içinde işlenecek 14 dersin içeriği plastik malzemeyle ilgili 
konuların yanısıra,  

 Üretim bilgisini,  

 Düşünce ve çizim egzersizlerini,  

 Tasarım projelerini, malzeme araştırmalarını,  

 Plastik malzeme bilgisini tasarımla ilişkilendirecek uygulamaları 
içermektedir. 
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Ders Saatlerinin Dağılımı: Haftada 3 saat olan herbir ders 3 ayrı bölümden 
oluşmaktadır.  

 Birinci bölüm konu anlatımını,  

 İkinci bölüm anlatılan konu ile ilgili üretim filmi gösterimini,  

 Üçüncü bölüm anlatılan konu üzerinde tasarım çalışmalarını ve çeşitli 
egzersizleri içermektedir.  

Uygulanan ders işleyişi sayesinde derste plastik malzeme ile ilgili maksimum bilgi 
verilmeye ve egzersiz yapılmaya çalışılmıştır. 

Konu Anlatımı: Dersin içeriğinde yer alan teorik bilgiler endüstriyel tasarımlar 
üzerinde örneklenerek paylaşılmaktadır. Anlatılan her konu tasarımla 
ilişkilendirilmektedir.  

Dersin içerdiği konular: polimer malzemeler, plastiklerin genel özellikleri, 
plastiklerin endüstriyel ürün tasarımdaki yeri ve önemi, önemli plastik gruplarının 
tanıtılması, termosetler termoplastikler, ticari plastik türleri, plastikler için tasarım 
ilkeleri,  üretim yöntemleri, plastik ürünlerdeki tasarım ilkeleri, enjeksiyon, 
ekstrüzyon, ısıl şekillendirme, basınçlı ve transfer kalıplama, döndürmeyle 
kalıplama, şişirmeyle kalıplama, haddeleme, döküm, köpükleme, birleştirme 
yöntemleri, kompozit malzemeler, takviye edilmiş plastikler konularıdır. 

Üretim Filmleri: Derste paylaşılan bilgiler ve izletilen üretim yöntemi filmleri 
plastik malzeme bilgisinin öğrencilere daha iyi verilebilmesini sağlamaktadır. 

Tasarım Egzersizleri: Dersin üçüncü bölümündeki tasarım egzersizlerinde bir konu 
ve üretim yöntemi belirtilerek öğrencilerden derste öğrendikleri bilgiler 
doğrultusunda tasarım yapmaları istenmektedir. Ders kapsamındaki tasarımlar 
malzeme ve kesit kalınlıkları, kalıptan çıkma açıları, köşe açıları, boyutlar, 
deformasyonla ilgili detaylar, mukavemet ilkeleri gibi kavramlar dikkate alınarak 
yapılmaktadır. Dersin son kısmında yaptırılan uygulama, analiz, egzersizler verilen 
bilgilerin pekiştirilmesi ve ürün tasarımı üzerinde irdelenmesi amacıyla 
kullanılmaktadır.  

Atölye Gezileri ve Seminerler: Dersin firma temsilcilerinin verdikleri seminerler ve 
atölye ziyaretleri ile desteklenmesi sağlanmaktadır. Seminerler sayesinde 
deneyimlerin, fabrika ziyaretleri sayesinde üretim bilgisinin öğrencilere 
aktarılması sağlanmaktadır. 

Projeler ve Hedefleri: Yarıyıl boyunca öğrencilere bilgileri pekiştirici, plastik, 
malzeme, üretim yöntemi ve tasarım üzerine düşünmelerini sağlayıcı proje ve 
çalışmalar verilmektedir. Çalışmalar aşağıdaki gibidir. 

 Ürünler üzerinde form-malzeme-üretim yöntemi ilişkilerinin incelenmesi 
(Şekil 2),  

 Farklı plastik türlerinin avantajlarının, kullanım alanlarının araştırılması 
(Şekil 3), 

 Mevcutta plastik olmayan ürünlerin uygun plastik türleri ile üretilmesini 
öneren, malzemenin kullanım alanını arttırma çalışmaları (Şekil 4), 
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 Banyoda yer alan tu m u ru nler için uygun plastik tu rlerinin belirlemesi 
projesi (Şekil 5), 

 Çeşitli plastik türlerinin ve üretim yöntemlerinin kullanıldığı endüstriyel 
tasarım projeleri: Banyo için ürün tasarımı (Şekil 6), kedi kulübesi tasarımı 
(Şekil 7). 

Ders kapsamında yürütülen projeler hedeflenen kazanımları elde etme amaçlıdır. 

Ürün Analizi Çalışması: Çalışmalardan biri ürün incelemesi çalışmasıdır. Kazanımı 
endüstriyel tasarımlar üzerinde form-malzeme-üretim yöntemi ilişkilerinin 
anlaşılmasıdır.  (Şekil 2). 

Şekil 2: Plastik tasarımlarda form-malzeme-üretim ilişkileri analizi çalışması 

   
a. Plastik bıçak b. Kesme tahtası c. Silikon şişe kılıf ve kapağı 

   
  

d. Plastik bardak ve şişe e. Polisitiren şarj istasyonu f. Polikarbonat sandalye 
(Philippe Starck tasarımı  Cartel 

Louis Ghost Chair) 
   

Plastik Türü Araştırması: Farklı plastik türlerinin özellikleri, avantajlarını, kullanım 
alanlarını, kullanıldığı tasarımları, malzemenin tasarımlara kattığı avantajları 
içeren bir araştırma çalışmasıdır. Kazanımı yeni malzemeleri detaylı olarak 
tanımaktır (Şekil 3). 
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Şekil 3: Plastik türleri, kullanım alanları ve üretim teknolojileri çalışması 

 
 

 

a. Akrilik b. İletken polimerler c. Fiberglas 

   
d. Biyoyetiştirilebilir 

malzemeler 
e. Biyoplastik bebek ürünleri f. 3D plastik teknolojisi 

araştırması 

 
 

 
g. Naylon h. Polipropilen ı. Poliüretan 

Plastiğin Kullanım Alanını Arttırma Projesi: Plastik türlerinin kullanım alanını 
arttırmak üzere, mevcutta plastik üretilmeyen ürünler için plastik türü önerisini 
içermektedir. Kazanımı zihin egzersizi yaparak, ürünler tasarlayarak plastik 
malzemenin kullanım alanını arttırmaktır (Şekil 4). 

Şekil 4: Plastik olmayan ürünleri plastikle üretme önerisi projesi 

 
  

a. Plastik lamba b. Plastik plak kabı c. Plastik sabunluk fırçalık 
 

Banyo Ekipmanları İçin Plastik Türü Belirlenmesi: Bu çalışma tüm banyo elemanları 
için doğru gerekçelerle uygun plastik türlerinin seçilmesi çalışmalarını 
içermektedir. Projenin kazanımı plastik türleri ile ilgili bilgilerin tasarımların 
işlevi, formu, kullanım alanı ile ilişkilendirilerek daha iyi tanınmasıdır (Şekil 5). 
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Şekil 5: Banyo ürünleri için uygun plastik türleri belirleme çalışması 

  
a. Banyodaki ekipmanlara uygun plastik türleri b. Banyodaki ekipmanlara uygun plastik 

türleri 

Plastik Banyo Ürünü Tasarımı Projesi: Banyo için u ru n tasarlanmasını u ru ne uygun 
u retim yo nteminin ve malzemenin belirlenmesini içermektedir. Kazanımı plastik 
malzeme ve üretim yöntemleri bilgilerinin tasarımlar üzerinde doğrudan 
kullanılması ve pratik kazanılmasıdır (Şekil 6).  

Şekil 6: Plastik banyo ürünleri tasarımı projesi 

  
a. Polipropilen fayans tasarımı b. Akrilik levha ve fiberglas küvet tasarımı 

  
c. Akrilik lavabo tasarımı d. Akrilik lavabo tasarımı 

  
e. Silikon ve ABS duş paneli f. Polietilen banyo dolabı tasarımı 
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Plastik Ürün Tasarımı: Döndürmeyle kalıplama ile kedi kulübesi tasarımı projesini 
içermektedir. Kazanımı plastik malzeme ve üretim yöntemleri bilgilerinin 
tasarımlar üzerinde doğrudan kullanılması ve pratik kazanılmasıdır (Şekil 7). 

Şekil 7: Plastik ürün tasarımı döndürmeyle kalıplama ile plastik kedi evi projesi 

 

 
a. Polikarbonat kedi kulübesi perspektifi b. Polikarbonat kedi kulübesi teknik resimleri 

 
 

c. Polietilen kedi kulübesi perspektifi d. Polietilen kedi kulübesi teknik resimleri 

 
 

e. Polietilen kedi kulübesi perspektifi f. Polistren kedi kulübesi 

3.4. Plastik Malzeme Bilgisi ve Teknolojisinin Edindirdiği Kazanımlar 

Derste paylaşılan bilgiler ve izletilen üretim yöntemi filmleri plastik malzeme 
bilgisinin öğrencilere daha iyi verilebilmesini sağlamaktadır. Uygulama analiz 
egzersiz ve ödevler ise verilen bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 
Tasarım öğrencilerinin teknik bilgiyi estetik değerlerle birleştirerek tasarım 
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projeleri yapmaları eğitim öğretimlerinin verimini arttırmaktadır. Tasarım 
eğitiminde plastik malzeme bilgisiyle edinilen kazanımlar aşağıda yer almaktadır 
(Tablo 3). 

Tablo 3: Plastik malzeme bilgisinin endüstriyel tasarım eğitimi açısından kazanımları 
Plastik türlerinin ve özelliklerinin tanınması 
Farklı plastik türlerinin kullanım alanlarının bilinmesi 
Çeşitli plastik üretim yöntemlerinin tanınması 
Plastik malzemenin tasarım ilkelerinin öğrenilmesi 
Plastik malzeme- tasarım-biçim-üretim-detay- mukavemet arasındaki ilişkilerin görülmesi 
Plastik malzemeyi başka malzemelerle birlikte kullanma konusunda deneyim kazanılması 
Plastik türlerinin özelliklerinin endüstriyel tasarımlar üzerindeki etkilerinin görülmesi 
Tasarımda malzeme seçiminin öneminin kavranması  
Ürün için malzeme seçimi konusunda deneyim kazanılması 
Plastik malzeme teknolojisini tasarımlarda kullanma becerisinin kazandırılması 
Tasarım yoluyla plastik malzemenin kullanım alanlarının arttırılması 
Plastik malzemelerin avantajlı yönlerinin endüstriyel tasarımda değerlendirilmesi 

 

4. Sonuç 

Tasarım öğrencilerinin teknik bilgi ile yaratıcılığı bir araya getiren kaliteli 
tasarımlar yapmaları bakımından tasarım eğitiminde plastik malzeme bilgisi 
önemlidir. Kullanım alanı çok geniş olan plastik malzeme çeşitliliği ve üretim 
imkanlarının kolaylığı ile tasarımcılara, üreticilere çok fazla imkan sunmaktadır 
(Tablo 1, Tablo 2). 

Tasarım eğitiminde plastik malzeme bilgisinin sadece teorik bilgi olarak değil, 
tasarımlar üzerinde ve üretim yöntemleriyle ilişkili olarak verilmesi öğrenciler 
açısından bu bilginin etkin olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Tasarım 
eğitiminde plastik malzeme bilgisiyle ve yürütülen projelerle elde edilen 
kazanımlar, tasarımlar üzerinde form-malzeme-üretim yöntemi ilişkilerinin 
anlaşılması, yeni malzemelerin tanınması, zihin egzersizleri ve tasarım yoluyla 
plastik malzemenin kullanım alanının arttırılması, o g renilen plastik tu rleriyle ilgili 
bilgilerin pekiştirilmesi, plastik ve üretim yöntemleri bilgilerinin tasarımlar 
üzerinde doğrudan kullanılması ve pratik kazanılmasıdır (Tablo 3).  

Malzeme bilgisinin, endüstriyel tasarım öğrencilerine, mühendislik öğrencilerine 
öğretildiğinden daha farklı öğretilmesi gerekmektedir. Zira tasarımcılar 
bakımından plastik malzemenin teknik özelliklerinin önemli olduğu kadar, 
plastiğin tasarım ilkeleri, plastiğin tasarlanan üründe kullanılma şekli, üründeki 
malzeme-biçim-işlev-detay- kullanım alanı-kullanıcı kitlesi-üretim yöntemi 
ilişkileri de çok önemlidir. Geliştirilen bu ilişkilerin tasarlanan ürünlerin kalitesi ve 
tasarım değeri açısından önemi büyüktür. Plastik malzeme bilgisinin tasarımcılara 
uygun şekilde öğretilmesi yürütülen projelerle ve çalışmalarla mümkündür. Plastik 
malzeme bilgisinin verilmesinde, yürütülen projelerin, verilen ödevlerin, sınıf içi 
egzersizlerin konularının doğru belirlenmesi için hassasiyet gösterilmesi faydalı 
olacaktır. Teorik bilgilerin pekiştirileceği uygulamalı çalışmalar yürütülmesi 
endüstriyel tasarım öğrencilerine fayda sağlayacaktır. Ayrıca plastik malzeme 
bilgisi ve teknolojisinin endüstriyel tasarım öğrencilerine veriliş şeklinin, içeriğinin 
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ve işlenişinin, dönemin değişen dinamiklerine, plastik malzemeyle ilgili popüler 
konulara, gündeme göre genişletilmesi, güncel yenilikleri takip eder hale 
getirilmesi, laboratuvarlardaki uygulamalarla desteklenmesi faydalı olacaktır. 
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