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PLASTİKLER

1. GİRİŞ

Plastikler, yaşadığımız son yüzyılda insanın yaşam kalite-
sini ve konforunu arttıran en önemli malzemelerden biri 
haline gelmiştir. Otomotiv, beyaz eşya, elektrik kabloları 
ve cihazları, bilgisayar, cep telefonları, oyuncak sanayi, 
uçak ve uzay sanayi, ambalaj ve tarım sanayi, mutfaklarda 
kullanılan birçok parçalar ve sağlık sanayinde çığır açan 
uygulamalar, plastikler sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Neden plastikler? Hafif ve dayanıklı olması, şekillendirme 
kolaylığı, kimyasallara ve dış ortamlara karşı dayanıklılığı, 
kullanıldığı araçları hafifleterek daha az yakıt harcaması 
sağlaması, her türlü ürünü ve kalıbı tasarlayıp üretebilme 

kolaylığı ve birçok plastik türünün kolay geri kazanımının 
olması, nedenler arasında sayılabilir. 

Peki, biz ülke olarak plastikleri ne kadar tanıyoruz? Av-
rupa ülkeleri içerisinde plastik hammadde tüketiminde 
ikinci sırada olmamıza karşın hak ettiği değeri verebiliyor 
muyuz? Plastik hammaddeyi işlerken, üretim tekniklerine 
ne kadar hakimiz? Yetişmiş ve nitelikli eleman gücümüz 
bu iş için yeterli mi? Plastik enjeksiyon teknolojisi kullanı-
larak farklı üretim yapma yöntemleri nelerdir? Otomotiv 
sanayinde plastiklerin yeri nedir?

Plastik parçalar üretilirken dikkat edilmesi gereken kural-
lara uyulmalıdır. Çünkü üretim sırasında çıkan atıklar ve 
fireler bilinçli şekilde denetim altına alınmaz ise çevremizi 

 

 Resim 1. Enjeksiyon Fabrikası
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ve dünyamızı alabildiğine kirletiriz. Dünyayı kirleten mal-
zemelerin başında plastikler gelmektedir. Geri dönüşüm 
özelliği taşıyan tüm plastik atıkları geri dönüştürmelidir. 

Olaya sadece plastik hammadde gözüyle bakmamak 
gerekir. Plastik parçaların ve üretim kalıplarının tasarlan-
ması, üretim için enjeksiyon, şişirme, ekstrüder, levha, 
vakum makinalarının üretilmesi ve yardımcı ekipmanla-
rın (robotlar, kurutucular, şartlandırıcılar, yükleyiciler, vb.) 
üretilmesi, kullanılması ve bunları çalıştıracak yetişmiş ve 
nitelikli insan kaynağının yaratılması ülkemiz için başlı 
başına bir sorundur.

2. PLASTİKLER

Doğadaki malzemeler inorganik ve organik olarak iki ana 
grupta bulunurlar. İnorganik (cansız) maddeler; demir, 
bakır, nikel, alüminyum, çinko, vb. ve bileşik halde bulu-
nan su, tuz, asitler, gibi organik maddeler ise bitkiler ve 
hayvanlardan oluşan canlı organizmalarda bulunur veya 
onların zaman içinde değişime uğraması sonucu oluşur-
lar. Petrol, kömür, bitkisel ve hayvansal yağlar ve selüloz, 
gibi

Plastikler doğada bulunan organik ve inorganik mad-
deler kullanılarak insan eli ile dönüştürülmüş sentetik 
malzemelerdir. Diğer maddeler ile karşılaştırıldıklarında 
birçok önemli özellikleri bulunmaktadır. Plastikleri en ba-
sit yöntemi ile anlatmak istersek, 1cm3 hacmindeki çelik 
7,85 g ağırlığında iken malzeme cinsine göre plastiklerin 
1 cm3 nün ağırlığı 0,90 – 1,60 g aralığındadır. Diğer bir 
bakış açısı ile hafiflik, dayanıklılık ve görsellik, plastikleri 
diğer malzemeler içerisinde dünyada öne çıkaran önemli 
özellikler arasında yer almasını sağlamaktadır.

2.1 Plastik (Polimer) Nedir?

Yunancada poli “çok’’, mono “tek’’ ve meros “parça’’ anla-
mına gelmektedir. Polimerler, monomer adı verilen basit 
yapıdaki küçük moleküllerin tekrarlanması ile oluşan, 
uzun ve zincirli bileşikler olarak tanımlanır. Monomerler 
kimyasal bağlar ile birbirine bağlanarak polimerleri oluş-
tururlar ve polimerler, monomerlerin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinden farklı özellikler sergilerler. Polimerler, do-
ğal kauçuk, yün, pamuk ve ipek gibi doğal olanlar ve po-
lipropilen (PP) ve polietilen (PE) gibi sentetik polimerler 
olmak üzere ikiye ayrılır.

 

 Şekil 1. Plastik enjeksiyon Fabrikası Örnek Genel Yerleşim Planı
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Petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynaklardan elde edilen 
hidrokarbonlar kullanılarak üretilen sentetik polimerlere 
“plastik’’ adı verilmektedir. Yunancada “kalıplanabilen’’ 
anlamına gelen plastiklerin fiziksel ve kimyasal özellikle-
ri, molekül yapıları ve büyüklüklerine bağlıdır. Bu sayede 
istenilen özelliklerde plastik malzemelerin geliştirilmesi 
mümkündür. Böylelikle 20. yüzyıl başlarından itibaren 

plastik malzemelerin kullanımı yaygınlaşmış ve günümüz 
endüstriyel ekonomisinde önemli bir role sahip olmuştur.

2.2 Plastikler Nasıl Elde Edilir?
Plastiklerin ana girdisi petrol ve doğal gazdır. Dünya’da 
üretilen petrol ve doğal gazın belli bir miktarı plastiğe 
dönüştürülmektedir. Plastikler, genellikle petrol rafineri-
lerinde ham petrolün işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan 
ürünlerin belirli sıcaklık ve basınç altında, katalizör mad-
de eşliğinde kimyasal reaksiyonu sonucu elde edilir. Şekil 
2’de kimyasal reaksiyon sonucu elde edilen plastikler yer 
almaktadır.

2.3 Türkiye’de Plastikler 
Plastik hammadde üretiminin ana girdisi petrol ve do-
ğal gaz olduğundan, üretimde tamamen dışa bağımlıdır. 
Türkiye’de sadece ana girdisi yurt dışından sağlanmak 
koşulu ile PETKİM’de bazı plastikler (PS, PVC, PE, vb.) üre-
tilmektedir. Bunlar; ambalaj, inşaat ve tarımda kullanılan 
plastik hammaddelerdir. Özellikle otomotiv sanayinde 
kullanılan mühendislik plastikleri Türkiye’de üretilme-
mekte, tamamı yurt dışından ithal edilmektedir. Fakat 
natürel olarak alınan bazı plastikler yerli ve yabancı üre-

 

Resim 2. Farklı Tipte ve Renkte Granüle Edilmiş Kullanıma Hazır 
Plastik Malzemeler

 
Şekil 2. Plastiklerin Elde Ediliş Akış Diyagramı [1]
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ticiler tarafından müşterilerin beklentilerini karşılayacak 
şekilde içerisine dolgu (talk), takviye (cam-elyaf ) ve diğer 
UV, kaydırıcılar, anti-statik, yanmazlık katkıları, vb. katıla-
rak granüle edilerek üreticilere sunulur.

Dünya toplam plastik hammadde ithalatının ilk beş ül-
kesi sırası ile Çin, Almanya, ABD, İtalya ve Türkiye’dir. Son 
edinilen bilgilere göre de Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde 
Almanya’dan sonra ikinci sıraya yükselmiştir. 2018 yılında 
dünya toplam ithalatı yaklaşık 364 milyon tondur. Türkiye 
ise yaklaşık 10,9 milyon ton ile küresel üretim içerisinde 
%3 paya sahiptir [2].

2.4 Önemli Bazı Plastiklerin Gelişim Tarihçesi

Plastikler, insanlığın hayatına 1900’lü yıllardan itibaren 
çok hızlı bir giriş yapmışlardır. Özellikle son doksan yıl-
da şaşırtıcı bir hızla yeni buluşlarla geliştirilmiş ve birçok 
malzemenin yerini almıştır. Hem akademik hem de en-
düstriyel anlamda çekiciliğini koruyan plastik teknolojisi-
nin dünyadaki gelişim hızı, yıllık %10-12 seviyesindedir. 
Bu alan, üniversitelerde kurulan bölümlerle akademik uz-
manlık alanı hâline gelmektedir ve araştırma çalışmaları 
arttırılmaktadır. Her gün yeni plastik bileşik türleri gelişti-
rilerek sanayinin hizmetine sunulmaktadır.

Aşağıda verilen listede önemli plastiklerin geliştirilmiş ol-
dukları tarihler görülmektedir [3].

1872: Sellüloid-Nitrosellüloz (levha ve çubuklar), 

1919: Vinilasetat polimerleri (yapıştırıcılar)  

1924: Alkid reçineleri (boyalar),    

1930: PS (polistiren toz reçineleri),              

1933: PVC (Polivinilklorür),                                     

1935: PA (Polyamid-naylon- elyaf ),                         

1936: PMMA (Polimetilmetakrilat),                         

1940: PE (Polietilen),   

1942: Silikonlar,

1946: PU (Epoksiler, Poliüretanlar),

1954: PP (Polipropilen),

1956: PC (Polikarbonat)                  

1959: POM (Poliasetal) 

1960: ABS (Akrinitril-Bütadien-Stiren)

1963: TPE ( termoplastik Elastomerler),

1967: Termoplastik Polyesterler.

2.5 Plastikler Neden Tercih Edilir?

o Plastikler, yaşadığımız son yüzyılda insanın yaşam 
kalitesini arttıran en önemli malzemelerden biri ha-
line gelmiştir. Otomotiv, beyaz eşya, elektrik kablo-
ları ve cihazları, bilgisayar, cep telefonları, oyuncak 
sanayi, uçak ve uzay sanayi, ambalaj ve tarım sanayi, 
mutfaklarda kullanılan birçok parçalar ve sağlık sa-
nayinde çığır açan uygulamalar, plastikler sayesinde 
gerçekleştirilmektedir. Plastiklerin belli başlı üstün 
özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Kolay ve hızlı 
şekillendirilmesi sayesinde birçok metalin yerini al-
ması,

o İnsanların yaşam kalitesi ve konforunun arttırılma-
sında sağladıkları önemli kolaylıklar, 

o Farklı uygulamalara yönelik ve değişik özelliklere sa-
hip birçok çeşitli türlerinin bulunması,

o Hafif olması, sürtünme direnci düşük, çekme ve ba-
sınç dayanımı yüksek olması,

o Kalıplama kolaylığı ve seri şekilde büyük miktarlarda 
üretilebilmesi,

o Emniyetli, suya, yağlara, kimyasallara ve dış ortamla-
ra karşı dayanıklı olması,

o Her alanda yüksek güvenlikli malzeme olarak kulla-
nılması,

o Elde edilmesi sırasında diğer malzemeler ile karşılaş-
tırıldığında daha az işçilik ve doğal kaynak gereksini-
mi olması,

o Elektrik ve ısı iletkenliğinin olmaması,

o Yoğunlukları düşük ve enerji yutma özelliklerinin ol-
ması,

o Boyanması, renklendirilmesi ve kaplama kolaylığı 
veya boyasız ve kaplamasız olarak da kullanılabilmesi.

Tüm bu artıları sayesinde plastik teknolojisi, günümüz 
dünyasında en hızlı büyüyen teknoloji dallarından biri 
olmuştur.

2.6 Isıya Karşı Gösterdikleri Davranış Şekillerine Göre 
Plastikler

Termoplastikler: I Termoplastikler: Isıtıldıkları zaman 
yumuşayan, soğutulunca sertleşen ve geri dönüşüm 
özelliklerine sahip plastiklerdir. Termoplastikler birbirleri 
ile bağ oluşturmayan uzun zincirli makromoleküllerden 
oluşur. Erime sıcaklıklarının üzerinde ısı ve basınç altında 



20

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MART 2022  www.mmo.org.tr

şekillendirilirler, ısı ve basınç kalktıktan sonra soğuyarak 
katı hâle gelirler. Bu işlem sonsuz olarak tekrarlanabilir. 
Fakat her ısıl işlemden sonra yaşlanmaya bağlı olarak fi-
ziksel özelliklerinden bir miktar kaybederler. Termosetler: 
Termosetlerin molekül yapıları çapraz bağlıdır. Makromo-
lekülleri şekillendirme sırasında kimyasal tepkimeye girer 
ve bunun sonucunda termosetler oluşur. Bir defa şekil-
lendirildikten sonra ısı ve basınç altında tekrar şekillendi-
rilme olasılıkları yoktur. Epoksi ve polyester bu sınıfa girer.

Termoplastik Elastomerler: Modifiye edilmiş doğal 
plastikler veya sentetik olarak üretilmiş plastiklerdir. Sı-
nırlı çapraz bağlara sahiptirler. Termoplastik malzemele-
rin kolay işleme ve geri dönüşüm özellikleri ile termoset 
kauçukların fiziksel özellikleri olan esneklik/ elastiklik bir 
araya gelerek çok yönlü bu malzeme grubunu oluştur-
muştur. Termoplastik ve termosetlerden ayrılan en önem-
li özellikleri, dış etkiler ve yük altında deforme olmalarıdır. 

Üzerlerindeki etki kalktıktan sonra eski şekillerini geri alır-
lar. Naturel (NBR) ve sentetik (SBR) bu sınıfa girer.

2.7 Fiziksel Yapılarına Göre Plastikler
Molekül zincirlerinin birbirlerine göre düzenlenme şekil-
leri, plastiklerin fiziksel yapısını meydana getirir. Bu ba-
kımdan amorf ve yarı-kristalin olmak üzere iki esas yapı 
vardır:

Amorf plastikler: Molekül zincirleri gelişigüzel şekilde 
birbiri içine girmiş yün yumakları şeklindedir. Moleküller 
kendi aralarında rastgele bağlanmış olup, kristalleşme ya 
da çapraz bağlar yoktur. Bu dizilim spagettiye de benze-
tilebilir. Bu tip polimerler cama benzerler ve saydamdırlar 
(örneğin, polimetilmetakrilat). 

Yarı-kristalin plastikler: Polimerik yapının bazı bölümle-
ri kristalin, bazı bölümleri amorf yapıdadır. Aynı kimyasal 

 

 Şekil 3.  Amorf ve Yarı-Kristal Termoplastikler Arasındaki Farklar [4]

 

 
Şekil 4. Amorf ve Yarı-Kristal Termoplastiklerin Sınıflandırılması [4]
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bileşime sahip, fakat lineer ve dallanmış molekül zincir-
leri olan polimerlerdir. Örneğin polipropilen, hem amorf 
hem de kristalin, yani yarı-kristalin yapıdadır. Yarı-kristalin 
plastikler ısıtılınca, öncelikle yarı-kristalin yapıları bozula-
rak amorf yapıya dönüşürler. Atomların artan titreşimi 
moleküllerin birbirinden uzaklaşmasına yol açar. Birbirle-
rinden uzaklaşan moleküller daha kolay hareket ederler 
ve bu nedenle de şekillendirilmeleri daha kolaydır.

2.8 Plastiklerin Renklendirilmesi 

Plastik malzemelere, kullanıldıkları alanlara göre estetik-
lik veya örtücülük kazandırmak için renklendirme yapılır. 
Plastikler, renklendirilerek kullanıldıkları her alana ve bu-
lundukları ortama uyum sağlayabilen mükemmel malze-
melerdir. Renklendirilmeleri kolay, her tür renklendirme-
ye uygundurlar.

Plastik renklendiriciler bileşik üreticiler tarafından Mas-
terbach (boyar madde) olarak boya pigmentleri (toz bo-
yalar) ve taşıyıcı olarak natürel plastikler kullanılarak gra-
nül edilip kullanıma sunulur. Renklendiriciler plastiklere 
üretim sırasında belli oranlarda katılır (%1-4 oranlarında). 
Enjeksiyon üretiminde makina üzerlerine dozajlama üni-
teleri monte edilerek bu oranlar ayarlanabilir. Dozajlama 
ünitesi yok ise, özel karıştırıcılar veya mikserlerle karıştırı-
larak da makinaya yüklenebilirler.

2.9 Plastiklerin Güçlendirilmesi

Saf hâlde üretilen plastiklerin kullanım alanları çok sınırlı-
dır. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, molekül yapı-
ları uyumlu olan saf plastiklerin birbirleri ile belli oranlar-
da karıştırılmasıyla yeni özellikler kazandırılmış (modifiye 
edilmiş) ham maddeler üretilebilmektedir. Örneğin, %80 

ABS ile %20 PC karıştırılıp ABS+PC olarak yeni özellikler 
kazandırılmış şekli ile piyasaya sürülmektedir. Bu örnek-
te %80 ABS ile %20 PC’nin karışımından, ABS’ten daha 
güçlü, PC’den daha zayıf ara bir ham madde elde edilmiş 
olmaktadır. Aynı zamanda müşterilerin sürekli talepleri-
ni karşılamak için de AR-GE çalışmaları yürütülmektedir. 
Önemli olan, ürünün müşteri beklentisini karşılamasıdır. 
Müşteri beklentilerine uygun olarak farklı oranlarda yeni 
özellikli birçok malzeme elde edilebilmektedir.

Yine saf plastikler içerisine doğadan kolay elde edilebilen 
takviye, dolgu, katkı maddeleri karıştırılarak yeni özellik-
ler kazandırılmış plastik malzemeler de üretilmektedir 
(bileşik üretimler). Dolgulara talk ve mineraller, takviyele-
re cam elyaflar, katkılara ise UV’ler, kaydırıcılar ve antista-
tikler örnek verilebilir. Örneğin, PP içerisine takviye olarak 
%10-60 oranında cam elyaf (GF) veya %10-40 oranında 
dolgu (talk) ilavesi yapılarak farklı özelliklerde yeni mal-
zemeler üretime sunulmaktadır. Aynı zamanda malzeme-
lere, çalışma kolaylığı için kaydırıcılar, güneşten korumak 
için UV katkıları yapılmaktadır. Araçların ağırlığını azaltma 
yönünde metallerin yerini tutabilecek cam elyaf takviyeli 
kompozit parçalar üretmek için yoğun AR-GE faaliyetle-
ri yürütülmektedir. Bunların dışında, maliyeti düşürmek 
amacıyla da katkılar kullanılmaktadır. En yaygın kullanı-
lan takviye, dolgu ve katkılar; cam elyaf, talk, mineraller, 
kaydırıcılar ve UV’lerdir. Ayrıca görsel, çalışma koşullarını 
iyileştirici kaydırıcılar, sürtünmeyi azaltıcı, boya yayılımı-
nı, akışını kolaylaştırıcı ajanlar ve antistatik katkılar da sık-
ça başvurulan katkı maddeleridir.

2.9.1 Plastikler İçerisine Eklenen Dolgu, Takviye ve Kat-
kıların, Kazandırdıkları Özellikler

 

 Resim 3. Plastik Renklendirici (Masterbatch) Granüller
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Kimyasallara karşı dayanımını, sıcaklıklara karşı formunu 
korumak, elektrik izolasyonunu arttırmak, ısı yalıtımını 
sağlamak, darbe ve çekme dayanımını arttırmak, sertlik 
(rijitlik), tokluk vermek, sürtünmeyi azaltmak, elektrik 
veya ısı iletkenliğini arttırmak, tozlanmayı engellemek, 
suya dayanıklılığını arttırmak, işleme ve renklendirme 
kolaylığı sağlamak, yağlara karşı dayanım kazandırmak, 
güneş ışınlarından korumayı sağlamak, parça kullanım 
ömrünü tamamladıktan sonra doğaya daha hızlı karışma-
sını sağlamak, belli süreler içerisinde dış ortamlara karşı 
dayanımını yükseltmek gibi özellikleri sıralayabiliriz.

3. PLASTİK ENJEKSİYONDA KULLANILAN FARKLI 
TEKNOLOJİLER

Enjeksiyon üretim yönteminde birçok yeni teknoloji kul-
lanılmaktadır. Geleneksel enjeksiyon üretim yöntemi ile 
karşılanamayan istekler yeni üretim yöntemlerinin doğ-
masını sağlamıştır. 

Belli başlı üretim yöntemleri aşağıda listelenmiştir.

o Standart enjeksiyon üretimi: Tek komponent (tek ma-
kina, tek kalıp ve tek hammadde ile tek özellikli parça 
üretimi)

o Çoklu (2K) enjeksiyon teknolojisi (çift komponent 
veya çoklu üretim): Tek makina üzerinde birden fazla 
malzemeyi enjekte edecek enjeksiyon grupları, tek ka-
lıp, fakat kalıp tasarımı gereği birden fazla malzemeyi 
veya birden fazla renkli aynı malzemeyi kalıp içerisine 
enjekte ederek birleştirmek sonucu farklı özelliklerde 
tek ürün elde etmek.

o Kumaş baskı (“textile back injection”) teknolojisi: En-
jeksiyon makinası üzerindeki özel tasarlanmış kalıp 
içerisine boyutları ayarlanmış kumaş yerleştirilerek 
üzerine plastik enjekte edilip kumaş baskılı parça üret-
me yöntemidir.

o Gaz enjeksiyon teknolojisi (içi boş parça üretme): Par-
ça et kalınlıkları nedeni ile istenilen yüzey kalitesi elde 
edilemeyen ve gereğinden fazla ağır parçalar için içleri 
boş, yüzey kalitesi düzgün ve çevrim süresi düşük en-
jeksiyon parçası üretme teknolojisidir. Kalıp içerisine 
enjekte edilen plastik içerisine azot gazı basılarak üre-
tim sağlanır.

o Mucell teknolojisi (ağırlık azaltma): Emisyon için araç 

 
 

Tablo 1. Takviye ve Dolgu Malzemelerinin Plastikler Üzerindeki Pozitif Etkileri [3]

 

 Şekil 5. Plastik Enjeksiyon Makinası ve Kalıbı
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hafifletme amacı ile kullanılır. Enjeksiyon makinası 
ocağında hammadde ile azot gazı birlikte karıştırıla-
rak kalıba enjekte edilir ve parça içerisinde kabarcıklar 
oluşturarak hafifletme sağlayan bir üretim yöntemidir. 
Plastik parça ağırlıklarını %4-20 arasında hafif olarak 
üretim yapılmasına olanak sağlamaktadır. Makina 
sıkma tonaj kapasitesini ortalama %50-100 arasında 
düşürmektedir. Enjeksiyon kalıplarında çelik yerine 
alüminyum kullanılmakta ve hızlı çevrim gibi özellik-
ler kazandırmaktadır. Dezavantajı ise parça yüzeyinde 
gaz izlerinden dolayı, görsellik istenen parçalarda bu 
teknoloji kullanılmamaktadır.

o Kimyasal köpürtme teknolojisi (araç hafifletme amaç-
lı): Plastik hammadde içerisine kimyasallar karıştırarak 
parça ağırlığında ortalama %10 hafifletme sağlama 
tekniğine dayanmaktadır. Parça içerisinde kabarcıklar 
oluşturulmaktadır. Parça yüzey kalitesi düzgün olarak 
üretim sağlanmaktadır. Dezavantajı, hammadde ma-
liyetinin yüksekliğidir. Bu konu üzerinde yoğun çalış-
malar devam emektedir.

o Kompozit üretim teknolojisi (metal yerine cam elyaf 
takviyeli malzeme kullanma): Araç hafifletmek amacı 
ile otomotiv üzerindeki bazı parçalar kompozit plas-
tiğe dönüştürülmektedir. Örgülü cam elyaf liflerine 
plastik emdirilerek levha haline getirilip, belli boyut-
larda kesilerek enjeksiyon kalıbına yerleştirilip, cam 
elyaf katkılı malzeme enjekte edilerek, kaburgaları (fe-
derleri) ve diğer bölgeleri oluşturulur. Bu üretim şekli 
otomotiv sanayinde gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

o Metal insert (“hybrid”) teknolojisi (kalıp içerisine metal 
insert yerleştirme): Enjeksiyon kalıbı içerisine tasarımın 
gereği değişik boyutlarda metal parçalar yerleştirip, 
bunların üzerine veya etrafına plastik malzeme enjek-
te ederek parça oluşturma tekniğidir. Plastik parçaların 
bağlantı yerlerinin güçlü ve sağlam olması istendiği 
koşullarda uygulanan bir üretim yöntemidir. Örneğin, 
plastik fanların göbek burçları metaldir. Plastik enjeksi-
yonda yaygın kullanılan bir üretim tekniğidir.

o Su enjeksiyon teknolojisi (WIT): Et kalınlığı fazla ve 
içi boş olarak üretilmesi gereken enjeksiyon parçaları 
(özellikle araçlarda kullanılan havalandırma boruları) 
su enjeksiyon yöntemi ile üretilirler. Bu tip havalandır-
ma borularının farklı bir üretim yöntemi de şişirmedir 
(“blowmolding”).

o Birleşme izi giderme (“heat and cool”) teknolojisi: 

Plastik parçaların, yüzeylerindeki birleşim izleri, mat-
lık-parlaklık farklılıklarının giderilmesi amacı ile kulla-
nılan bir teknolojidir. Enjeksiyon kalıbının, enjeksiyon 
öncesi sıcaklığını 140-170 oC kadar çıkarıp enjeksiyon 
yapma ve arkasından şok soğutma yaparak uygulanan 
bir üretim yöntemidir. Dezavantajı, sistem yatırımı ve 
kalıp maliyetinin yüksekliğidir. Tüm LED TV’lerin çerçe-
veleri bu teknikle üretilir

o IMD ve IMC (“In mould decoration”) teknolojisi: Kalıp 
içerisinde plastik parçanın yüzeyini istenilen renklere 
boyama işlemidir. PC (polikarbonat) film üzerine em-
dirilmiş boya, enjeksiyon kalıbı içerisinde üzerine plas-
tik hammadde enjekte ederek film üzerindeki boyanın 
parçaya geçmesi sağlanır. Bazı araçlardaki gösterge 
çerçevelerinin üretimlerinde uygulanan bir üretim 
yöntemidir.

o PU (Poliüretan) kaplama teknolojisi (“Soft Touch” deri 
görünümlü parça üretimi): Araç ön göğüslerinde ve 
kolçaklarda kullanılan bir üretim yöntemidir. Kalıp içe-
risine PU (Poliüretan) püskürtülerek yapılır.

o 3D MID teknolojisi (parçanın elektrik iletkenliğini sağ-
layan yöntemler): Plastik malzemeler içerisine iletken 
metal tozları karıştırarak plastik parça üretme yönte-
midir. İletken olmayan plastik parçalara iletkenlik ka-
zandırmak amacı ile yapılır.

o Standart IMC (kompresyon): Plastik enjeksiyon kalıbı 
tam sıkma kuvveti uygulanmadan önce içerisine er-
gimiş malzeme enjekte edilir ve sonra sıkma kuvveti 
uygulanarak yapılan bir üretim yöntemidir. Parçalarda 
ışık yansıması, iç gerilimsiz ve deformasyonsuz parça 
üretmek isteniyorsa kompresyon kalıbı kullanılır. Ör-
neğin; gözlük camlarının üretimi.

4. OTOMOTİVDE PLASTİKLER
Plastikler; hafif oluşları, kolay şekillendirilmeleri, kimyasal, 
fiziksel, doğaya karşı dayanıklı, darbeleri emme özellikleri, 
yüksek güvenlikli ve konforlu, estetik, uzun ömürlü, pas-
lanmaz olmaları, boyanabilme, her türlü ürünü ve kalıbını 
tasarlayıp üretebilme kolaylığı sağlaması, geri dönüşüm-
lü olan malzemelerin kolay dönüştürülebilmesi gibi özel-
liklerinden dolayı otomotiv sanayinin vazgeçilmez bir 
malzemesi olmuştur. ‘’Geleceğin otomobillerini plastikler 
şekillendirecektir’’. Emisyon açısından araç hafifletmenin 
ve bunun sonucunda yakıt tüketiminin azaltılmasında en 
etkin malzeme plastikler olacaktır. 
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Teknolojinin gelişimiyle birlikte gün geçtikçe otomobil-
lerde plastik ve kauçuk kullanımı artmaktadır. Ortalama 
otomobillerin ağırlıklarının %12- 20’si plastik malzeme-
lerden oluşmaktadır. Gelecekte bu oran daha da artacak-
tır. ‘’2016 yılı itibarıyla bir araç net ağırlığının %53,3’ünü 
çelikler, %17’sini çelik dışındaki metaller oluşturmakta-
dır. Plastikler %12,2 (termoplastikler ve elastomerler) ve 
%6,9’unun ise kauçuk olduğu tahmin edilmektedir’’ [5].

Plastikler, otomobillerin ucuzlatma ve hafifletme malze-
mesidir. Dünyada otomobil ve yakıt maliyetlerinin öngö-
rülemez şekilde artması özellikle şehir içi kullanımlarda 
insanları daha hafif ve tasarruflu araçlar seçmeye yön-
lendirmiştir. Bu tip araçlarda plastik malzeme oranlarının 
çok daha yukarılara çıktığını görebilmekteyiz. Bu durum 
gelecekte daha da artacaktır ve insanlar tarafından daha 
fazla benimsenecektir. Plastikler aynı zamanda üretim-
lerinin kolaylaşması sonucu gelecekte birçok otomobil 
üreticisine müşterilerine kişisel özellikler seçme fırsatı da 
verebilmesinin önünü açacaktır.  

Otomobil, insanların en önemli konfor alanlarından bi-
ridir. Bu konforu sağlamada plastiklerin önemi yadsına-
maz. Araçlar üzerinde kullanıldığı bölgeye bağlı olarak, 
her türlü plastik tipi bulmak mümkündür.

o Dış parçalar: Tamponlar, ayna, benzin depo gövdeleri, 
rüzgârlıklar, orta direk dışlar, davlumbazlar ve çıtaları, 
kapı çıtaları, ön panjurlar, jant kapakları gibi,

o Motor bölümü parçaları: Fan taşıyıcı, fan ve gövdesi, 
kablo kanalları, motor üstü kapak, motor alt koruma, 
cam yıkama, hidrolik depo ve genleşme kabı gibi,

o Araç içi parçalar: Ön göğüs, torpido gövde-kapak, 
kapı eşikleri, ön, arka ve yan giydirmeler, konsol, arka 

cam önü, kapı panoları, tavan aydınlatma, emniyet 
kemerlerinde ve koltuklarda kullanılan parçalar gibi,

o Aydınlatma parçaları: Stop, sinyal ve geri vites camla-
rı, iç aydınlatma parçaları, bazı araçlarda kullanılmaya 
başlanan ön farlar gibi,

o Bagaj içi parçalar: Bagaj kapama ve yan parçalar.

Otomobiller üzerinde kullanılan plastikler, gelişigüzel 
seçilemezler. Bulunduğu alanda kendisinden beklenen 
birçok özelliği barındırması gerekir. Örneğin, motor bö-
lümünde ısı dayanımlı (PA veya cam elyaf katkılı PP’ler), 
dış parçalarda doğaya karşı dayanıklı (ASA), içte estetik 
görünümlü desenli (PP, ABS, PC+ABS), tamponlarda ve 
davlumbazlarda darbe emici PP+ EPDM katkılı, aydınlat-
malarda cam görünümlü (PMMA, PC), kol dayamalar, ön 
göğüslerde deri hissi veren PU’lar, sızdırmazlık elemanları 
TPE ve kauçuklar, içte ve dışta istenilen renklerde parça 
boyanarak kullanılabilmektedir. Araçlar üzerindeki birçok 
metal parçanın yerini, cam elyaf takviyeli kompozit plas-
tiklerden üretilen parçalar almaktadır.

5. PLASTİKLERDE GERİ DÖNÜŞÜM
Plastik malzemeler işlenip şekillendirildikten sonra tekrar 
eski şekline getirilip yeniden işlenebiliyorsa geri dönü-
şümlü demektir. Örneğin termoplastikler ve bazı elasto-
merler geri dönüşümlüyken, termosetler geri dönüşümü 
olmayan malzemelerdir.

Plastiklerin ana kaynağı petrol ve doğal gazdır. Malzeme 
fiyatlarındaki artışlar, yarattıkları çevre kirliliği, rekabet 
edilebilirlik gibi nedenlerden dolayı geri dönüşümü en iyi 
şekilde değerlendirmek zorunluluğu vardır. Dünyamızda 
plastik tüketimi her yıl katlanarak artmakta ve yeni kul-
lanım alanları ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar göz önüne 
alınırsa, geri dönüşümün ne kadar önemli olduğu açıkça 
ortaya çıkar.

Plastik malzeme ile üretim yapan firmalar geri dönüşümü 
mutlaka göz önüne almalıdır. Çünkü plastik parça üretimi 
yaparken %5-20 arasında fire oluşmaktadır. Enjeksiyonda 
parça üretilirken ortaya çıkan %1-3 arası hatalı parça ve 
set-up firesi, %2-5 arası yolluk atıkları, %1 deneme firele-
ri, %0,5 kalite fireleri, %0,5-1,5 arası kovan temizlikleri ve 
yeni projeyi devreye alırken ortaya çıkan fireler bunlara 
örnektir. Fireler, yeni üretilecek parçaların hammaddesi-
nin içerisine standartlarda tanımlanmış oranlarda kulla-

 

 
Şekil 6. Otomobil Üzerinde Plastik Parçalar
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nılmalıdır. Temin edilebilirlik, çevre kirliliği, rekabetçilik 
gibi nedenlerden dolayı firelerin değerlendirilmesi çok 
büyük önem taşımaktadır.

Kırma malzemeler işlenirken veya daha sonra ayrıştırı-
lırken hata yapılmaz ise özelliklerinden herhangi bir şey 
kaybetmezler. İngiltere’de, ‘’Polymer Science Technology’’ 
yayınlarında yapılan bilimsel çalışmalarda %20’ye kadar 
karışımlarda malzeme özelliklerinde ve parça performan-
sında hiçbir değişiklik görülmemiştir. Yüksek performans 
gerektirmeyen parçalarda ikinci kalite malzemelerin kul-
lanımını, müşteriler de teşvik etmektedir.

Geri dönüşümün bir diğer yönü de, çevreye yaptığı kat-
kıdır. Plastikler doğada çürümeyen ve en fazla çevre kir-
liliği yaratan malzemelerdir. Bu nedenle geri dönüşümlü 
plastikler bilinçli olarak kurallarına uygun ayrıştırılarak 
yeniden değerlendirilmelidir. Plastiklerin işlenmesin-
den, ayrıştırılmasına kadar oluşturulmuş kurallara tüm 
çalışanların uyması sonucu doğaya ne kadar az hurda 

malzeme bırakılırsa, doğanın korunmasına o kadar katkı 
sunulacaktır. 

Geri dönüşüm özelliği olan tüm plastikler, kırma makina-
larında kırılır. Kırma makinalarında kırılan plastik yolluk-
lar, fireler, cinslerine göre torbalanır ve etiketlenir. Kırma 
işlemine tabi tutulan plastik fireler birbirleri ile karıştırıl-
mamalıdır. Birbiri ile karışan plastiklerin molekül yapıları 
farklı ise bozunurlar. Bu tür karışık malzemelerle üretim 
yapılamaz. Kesinlikle hurdaya ayrılmalıdır. Kırma malze-
meler, kullanılacak parçanın özelliğine göre belirlenme-
lidir. Yanma özelliği hızlı ve yüksek olan malzemelerde 
(ABS, PC, PVC, PA) karışım oranları düşük tutulmalıdır. 

PMMA, ASA, NORYL ve SAN’larda karışım oranları %5-30 
aralığında tercih edilmelidir. PP ve PE’lerde ise yanma 
özelliği düşük olduğundan, karışım oranları üretilecek 
parçanın yapısına göre %100’e kadar çıkabilir. Pratik uy-
gulamalarda görsel parçalarda daha az, görsel olmayan 
parçalarda daha fazla kırma kullanılır. Emniyet parçala-
rında ise hiç kırma kullanılmamalıdır. Bazı müşteriler ise 
parçalarında kırma kullanımını istemeyebilir veya belli 
bir oranı geçmemesini isteyebilirler. Bu istek ve önerileri 
dikkate almak gerekir. Aksi hâlde ileride sorunlar yaşana-
bilecektir. 

Geri dönüşümlü malzemelerin en büyük dezavantajı, ka-
rışım sırasında aynı sıcaklıkta erimeyen başka malzeme-
lerin karışması sonucu, parça yüzeylerinde küçük küçük 
beyazlıklara, yanık izlerine, erimemiş malzeme izlerine ve 
noktasal hatalara ve firelerin artmasına yol açmalarıdır.

Kırma malzeme kullanırken orijinal ile kırma malzeme 
oranının hep aynı olmasına dikkat edilmeli, karışım işlemi 

 

 
Resim 4. Üründen Ürüne Geçiş ve Üretim Sırasında Çıkan Hatalı Parça Fireleri

Şekil 7. Plastik Enjeksiyon Üretiminde Geri Dönüşüm Çevrimi
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mikserlerde veya makina üzerindeki dozajlama ünitele-
rinde gerçekleştirilmelidir.

Geri dönüşümde tekrar tekrar kullanımın önüne geçmek 
için en iyi denetim yöntemi MFI‘ı denetlemektir. Fabrika-
larda, geri dönüşümün değerlendirilmesinde farklı yak-
laşımlar uygulanmaktadır. Bazı firmalar, geri dönüşüme 
ayrılan fireleri hiç kırmadan anlaştıkları geri dönüşümcü-
lere belli bir fiyata satarlar. Kendi içinde değerlendirmek 
isteyen firmalar ise kırma makinalarında kırarak öngörü-
len oranlarda orijinal malzeme ile karıştırarak kullanırlar. 
Eğer kırmalar kullanım sırasında sorun oluşturuyorsa eks-
trüderlerden geçirilip tekrar granül hâle getirilerek kulla-
nılabilir. Malzemeden malzemeye geçişlerde ve devreye 
alırken çıkan temiz tezeklerin kırılarak granül hâle geti-
rilerek kullanılması çok olumlu sonuçlar veriyor. Burada 
önemli olan maliyet hesaplarını doğru yapıp kâr ve zara-
ra dikkat etmektir. Plastiklerde geri dönüşüm teknolojisi 
son yıllarda çok gelişmiştir. Günümüzde geri dönüşümü 
değerlendiren yüzlerce firma kurulmuştur. Bu firmalar 
piyasadan topladıkları plastik fireleri ve hurdaları ayrıştı-
rarak ve işleyerek kullanım yerlerine göre tekrar piyasaya 
sunmaktadırlar.

Firelerin kırılması sırasında tozlanma meydana gelir. Toz-
lanmanın en büyük nedenlerinden biri, kırma bıçakları-
nın eski ve ayarsız olmasıdır. Ancak kırma bıçakları yeni 
ve ayarlı olsa bile belli oranda tozlanma oluşacaktır. Kırma 
işlemi sonrası toz emici sistemler kullanmak gerekir. Hızlı 
yanma özelliği olan malzemelerin kırılmalarındaki toz-
lar yanarak, parça üzerinde kalite problemlerine neden 
olurlar. Toz toplama sistemleri olmayan firmalar, bu tür 
toplama malzemeleri kullanırken eleme yapmak zorunda 
kalırlar.

Günümüzde üzerinde çalışılan konulardan biri de, bo-
yalı parçaların geri dönüştürülmesidir. Bu konuda başarı 
sağlanmış ve kullanımında sorun olmadığı görülmüştür. 
Fakat geri dönüştürme maliyetinin yüksekliği konusunda 
çekinceler bulunmaktadır. Çevresel etkilerinden dolayı, 
boyalı plastik parçalar da geri dönüştürülmelidir.

6. SONUÇ
Genel olarak ülkemizde, plastiklerden, ürün ve kalıp tasa-
rımı, makina ve kalıp yapımı plastik malzemelerin işlene-
rek parça üretme konusuna kadar deneyimli ve nitelikli 
eleman bulmak konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Birçok 

firmada mutlaka deneyimli personel bulunmakla birlikte, 
sayısal olarak çok yetersizdir. Bu konuya gerekli önemin 
verilmediği, makale yazarı tarafından düşünülmektedir. 
Bu kanıya varılmasının nedeni ise, görev gereği 40 yıla 
yakın plastik parça üretimi yapan firmalarda çalışması ve 
Avrupa’dan Uzak doğuya kadar 13 ülkede teknik görevli 
olarak bulunmasıdır. Çünkü, plastik enjeksiyon makina-
larının yaklaşık %90’nı, enjeksiyon kalıplarının ise %60-
70’ni ülke olarak başka ülkelerde yaptırılmaktadır.

Plastik parça üretimi yapan firmaların en çok sordukları 
sorulardan bu durum net olarak anlaşılmaktadır. Hangi 
enjeksiyon makinalarını tercih edilmeli? Enjeksiyon ka-
lıplarını hangi ülkelerde yaptırılmalı? Üretimde çalışacak 
yönetici, mühendis ve usta konusunda yardımcı oluna-
bilir mi?  Plastik parça ve kalıp tasarımcısı, plastik parça 
hataları ve çözüm yöntemleri konusunda karşılaştıkları 
sorunlar olmaktadır. Plastiklerin tanıtılması ve üretimleri 
sırasında karşılaşılan sorunların çözümünde, yetişmiş ele-
man sorununun çözümü yönünde ülke olarak çok büyük 
eksiklikler olduğu görülmektedir.  Ülkemiz Avrupa’nın 
ikinci büyük plastik hammadde tüketicisidir. Ancak yal-
nızca birkaç üniversitede polimer mühendisliği ve yalnız-
ca Yalova Üniversitesinde Plastik Mühendisliği Bölümü 
bulunmaktadır. Ayrıca bilindiği kadarıyla PAGEV’in açtığı 
plastik üzerine sadece iki meslek lisesi bulunmaktadır.

Ülke olarak otomotiv üssü olmak isteniyorsa, otomotiv-
de kullanılan plastik parçaların ve kalıpların tasarımından 
üretimine ve geri dönüşümüne kadar, yetişmiş ve nitelikli 
insana kaynağına gereksinimimiz bulunduğu bilinmelidir 
on yıllarda başka ülkelerin plastik atık çöplüğü haline gel-
memiz, ülkemiz adına çok üzücüdür.
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