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DERS BİLGİ FORMU 

 

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Mühendislik Fak./ Makine Mühendisliği 

DERS BİLGİLERİ 

Adı Kodu  Dili 
Türü 

Zorunlu/  

Seçmeli 

Yarıyılı 
T+U 

Saati 
Kredisi AKTS 

Plastik Malzeme Teknolojisi MM465 Türkçe Seçmeli  3+0 3 4 

Ön Koşul Dersleri  

Ders Sorumluları  

Dersin Amacı 

Doğal kaynaklı malzemelerin hızlı bir şekilde tükeniyor olması, bilim dünyasını daha 

farklı malzemeler bulma arayışına yöneltmektedir. Bu malzemelerden belki de en önemli 

olanı plastik malzemelerdir. Plastikten üretilen malzemeler günümüzün vazgeçilmezleri 

arsındadır. Diş fırçamızdan ayakkabımıza kadar plastikler yaşamımızda yer almaktadır. 

Bu derste plastik çeşitleri ve üretim şekilleri, bu malzemelerin fiziksel-kimyasal 

özellikleri ve katkı maddelerinin bu malzemelere yaptığı etki tartışılacak ve plastik 

malzemelerle ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.  . 

Dersin Öğrenme Çıktıları  

1. Plastikler malzemelerin günlük yaşamımızda ki yeri ve önemini kavrama 

2. Termoset ve Termoplastik plastiklerin özelliklerini kavrama 

3. Plastik malzeme üretiminde kullanılan katkı maddelerinin önemini kavrama 

4. Plastik malzemelere yapılan fiziksel ve kimyasal testleri bilme 

5. Başlıca mühendislik plastiklerinin özelliklerini bilme 

6. Başlıca plastik malzemelerin sterokimyasal yapısını kavrama 

7. Plastik malzemelerde Tg nin önemini kavrama 

                                                                        DERS PLANI 

Hafta Ön Hazırlık  Konular/Uygulamalar Metot 

1 - 
Plastikler ve özellikleri Anlatım ve görsel 

sunum 

2 
Günlük yaşamımızda 

kullandığımız plastik malzemeler 

Plastiklerin tanınması Tartışmalı Ders, 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

3 Hangi plastikler geri dönüşür? 

Termoplastikler Tartışmalı Ders, 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

4 Geri dönüşüm sembolleri  
Termosetler Anlatım ve görsel 

sunum 

5 Plastikten köprü olur mu? 
Mühendislik plastikleri, medikal plastikler Anlatım ve görsel 

sunum 

6 
PVC den yapılan pencereler 

neden sararıyor? 

Plastik katkı maddeleri  

-Antioksidanlar 

-Isı stabilizatörleri 

-Antimikrobiyal katkı maddeleri 

-Darbe direncini arttıran maddeler 

Tartışmalı Ders ve 

grup çalışması 

7 
Gıda endüstrisinde kullanılan 

plastiklerin özellikleri 

Plastik katkı maddeleri  

-Antimikrobiyal katkı maddeleri 

-Darbe direncini arttıran maddeler 

Tartışmalı Ders, 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

8 
Arabalarda kullanılan plastik 

malzemeler 

Darbe direncini arttıran maddeler 
Grup çalışması 

9 
Gelişmiş ülkelerde plastik 

tüketimi 

Dünya ve Türkiye’de plastik tüketimi; Plastik 

malzeme geri dönüşüm prosesi 

Anlatım ve görsel 

sunum 

10 Polyetilen nasıl üretilir? 
Polimerlerin ısıl özellikleri 

-Camsı geçiş sıcaklığı (Tg) 

Anlatım ve görsel 

sunum 

11 PVC nasıl üretilir? 
Polimerlerin kristal yapısı 

-Kristaliteye etkileyen faktörler 

Tartışmalı Ders ve 

grup çalışması 

12 PS nasıl üretilir? 
Yapılarda kullanılan plastik malzemeler ve 

özellikleri 
Tartışmalı Ders, 

Dinleme ve 
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-PE 

-PVC 

-PP 

-PS 

anlamlandırma, 

13 PMMA nasıl üretilir? 

Yapılarda kullanılan plastik malzemeler ve 

özellikleri 

-Naylon 

-PC 

-Teflon 

-PMMA 

Tartışmalı Ders ve 

grup çalışması 

14 Tg nasıl belirlenir? 
Plastiklerin fiziksel, mekanik ve kimyasal 

özellikleri 
Tartışmalı Ders ve 

grup çalışması 

                                                                                KAYNAKLAR 

Ders Kitabı veya Notu 
*Polimer Teknolojisi (Gazi Kitapevi ISBN: 978-975-8640-35-5) 

*Polimer Kimyası (Gazi Kitapevi ISBN: 978-975-8640-27-0) 

*Polimer Teknolojisi (Gazi Kitapevi ISBN: 975-8895-82-6) 

*Plastics Technology Handbook (CRC Press ISBN: 978-1-4200-8062-9) 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Etkinlik Türleri Katkı Yüzdesi 

Ara Sınav %30 

Kısa Sınav %10 

Ödev; Proje %20 

Yarıyıl Sonu Sınavı %40 

Toplam %100 

                                                                                KAYNAKLAR 

Ders Kitabı veya Notu 
* Erbil, M., (2014), Korozyon İlkeler-Önlemler, Korozyon derneği 

*Doruk, M, (2014), Metalik Malzemeler ve Korozyon, Korozyon derneği 

** http://www.kmyocorrosionlab.duzce.edu.tr/ 

Diğer Kaynaklar 
*Jones, D.A., (2004), Principles and Prevention of Corrosion, ISBN 0133599930, 

Prentice Hall 

*Yalçın, H., (2005), Katodik Koruma, Palme yayıncılık, Ankara  

*Üneri, S. (1998), Korozyonun Temel İlkeleri, SAGEM, Ankara 

*Serfiçeli, Y., (2000), Malzeme Bilgisi, Cem Dizgi, Ankara 

*Pierre, R.R., (2006), Handbook of Corrosion Eng., ISBN 007-076516-2  

*Böhni, H., (2005), Corrosion in reinforced concrete structures” ISBN 185573768X, 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Etkinlik Türleri Katkı Yüzdesi 

Ara Sınav %30 

Kısa Sınav %10 

Ödev; Proje %20 

Yarıyıl Sonu Sınavı %40 

Toplam %100 

                                                 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

1 

-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik 

konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı 

bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için 

uygulayabilme becerisi.  
    X 

2 
-Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme 

ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini     X 

http://www.kmyocorrosionlab.duzce.edu.tr/
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seçme ve uygulama becerisi  

3 

-Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve 

koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama 

becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 

(Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre 

sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve 

politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)  

  X   

4 

-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları 

geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir 

şekilde kullanma becerisi.  
    X 

5 
-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney 

yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi  X     

6 
-Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme 

becerisi; bireysel çalışma becerisi.       

7 
-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil 

bilgisi.   X    

8 
-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve 

teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.    X   

9 -Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.       

10 

-Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş 

hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve 

sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.  
    X 

11 

-Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, 

çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; 

mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.  
  X   

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU İş Yükü (Saat) 

Ders İçi  Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati) 42 

 

Ders Dışı 

Ödev 20 

Araştırma  16 

Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 10 

Diğer Faaliyetler  10 

Sınavlar Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi) 2 

Yarıyıl Sonu Sınavı  2 

Toplam İş Yükü 102 

Toplam İş Yükü / 25,5 (s) 4 

Dersin AKTS Kredisi 4 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

COURSE INFORMATION FORM 

INSTITUTE / FACULTY / VOCATIONAL SCHOOL and PROGRAMME: 

COURSE INFORMATION 

Name Code 
Medium of 

Instruction 

Type 
Required/  

Optional 

Semester 
T+P 

Hour  

Local 

Credit 
ECTS 

Plastic material technology MM465 Turkish Optional  3+0 3 4 

Prerequisite Courses 
- 

Course Instructor  

Instructor Assistants - 

Course Objective 

The rapid depletion of natural resources leads to the search for a different world of 

science. Perhaps the most important of these materials is plastic materials. The 

materials produced from plastic are among the indispensable parts of today. Plastics 

are in our lives as much as our dental brush shoes. These derste plastic types and 

their production forms, the physical-chemical properties of these materials, the 

effect of additives on these materials will be discussed and the basic information 

about plastic materials is aimed to be given 

Course Learning Outcomes 

1. Understanding the place and importance of plastic materials in our daily lives 

2. Understand the properties of thermoset and thermoplastic plastics 

3. Understanding the importance of additives used in the production of plastic 

materials 

4. To know physical and chemical tests on plastic materials 

5. Know the properties of major engineering plastics 

6. Understand the stereochemical structure of major plastic materials 

7. Understanding the importance of Tg in plastic materials 

                                                                        COURSE PLAN 

Week  Preparation  Subjects/Applications Method 

1  Plastics and their properties  

2  Recognition of plastics  

3  Thermoplastics  

4  thermosets  

5  Engineering plastics, medical plastics  

6  

Plastic additives 

-Antioksid 

- Heat stabilizers 

-Antimicrobial additives 

-Materials that increase resistance 

 

7  
Plastic additives 

-Antimicrobial additives 

-Materials that increase resistance 
 

8  Impulse resistance enhancers  

9  
Plastic consumption in the world and Turkey; Plastic 

material recycling process 
 

10  
Thermal properties of polymers 

Transit temperature (Tg) 
 

11  
Crystal structure of polymers 

Factors affecting crystallinity 
 

12  

Plastics used in buildings and their properties 

-PA 

-PVC 

-PPE 

-PS 

 

13  
Plastics used in buildings and their properties 

-Nylon 
 

EK-1 

  



-PC 

-Teflon 

-PM Up 

14  
Physical, mechanical and chemical properties of 

plastics 
 

 

                                                                                COURSE RESOURCES 

Coursebook /Notes 
* Erbil, M., (2014), Korozyon İlkeler-Önlemler, Korozyon derneği 

*Doruk, M, (2014), Metalik Malzemeler ve Korozyon, Korozyon derneği 

** http://www.kmyocorrosionlab.duzce.edu.tr/ 

ASSESSMENT SYSTEM 

Activity Types 
Contribution 

Percentage 

Midterm 40 

Assignments/ Projects 0 

Final 60 

Total 100 

CORRELATION BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM COMPETENCIES 

No Programme Outcomes 
Contribution Level 

1 2 3 4 5 

1 Ability of mathematic, science and chemistry knowledge in application     X 

2 Experimental design, analyze and interpretation of results     X 

3 Required to meet the requirements of a system, part or process design skills   X   

4 The ability to work interdisciplinary     X  

5 Identify engineering problems, formulating and solving X     

6 An understanding of professional and ethical responsibility      

7 Communicate effectively in English and Turkish  X    

8 
Extensive training to understanding of engineering solutions in a global and societal 
dimension    X   

9 Awareness of the need for lifelong learning and the ability to application      

10 Information about contemporary issues     X 

11 
To use modern tools for engineering design applications, capabilities and the ability 

with convenient techniques    X   

ECTS / WORKLOAD TABLE Workload (hour) 

In-Class  Class Hours (14 x Weekly Class Hours) 42 

 

Out of-Class 

Assignments 20 

Research  16 

Class Preparation and  After Class Study 10 

Other Activities  10 

Examinations Midterms (Number of Midterms x Duration of 

Midterms) 

2 

Final 2 

Total Workload  102 

Total Workload / 25.5 (h) 4 

Course ECTS Credit  4 

 

 

 

http://www.kmyocorrosionlab.duzce.edu.tr/

