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Tez Danışmanı 
Prof.Dr.Murat Yazıcı 

Geliştirilen üstün mekanik özelliklere sahip 3Boyutlu yazıcı 
tarafından üretilmiş ökzetik çekirdek geometrisine sahip 
sandviç yapının dinamik bası deneyine ait görüntü. 
Uygulanan dinamik yükü, büyük oranda elastik 
deformasyon ile sönümleyip yapıda dayanımı engelleyen 
bir hasar oluşmadan yani henüz büyük plastik 
deformasyon göstermeden taşımıştır. Bu davranış 
çarpışma enerjisi sönümleme ihtiyacı gerektiren 
uygulamalarda eşsiz bir yapı olduğunu göstermektedir. 
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Anahtar Kelimeler : Negatif poisson oranı, Ökzetik yapılar, Sandviç yapılar, 3Boyutlu eklemeli 
üretim 

Tezin Amacı ve Önemi (Maddeler halinde sıralayınız) 

 Yapılan bu çalışma sonucunda tamamen geri dönüştürlebilir biyoplastik malzemeden 
üstün mekanik özelliklere sahip, dayanım/ağırlık oranı yüksek sandviç yapılar geliştirilmiş 
ve 3Boyutlu yazıcılar vasıtasıyla üretilmiştir. Yapılar, üstün dayanım, enerji sönümleme 
veya ısı yalıtımı gerektiren uygulamalarda kullanımı ile büyük avantajlar sağlayacaktır. 
Ayrıca gerekli takviyeler ile üstün birer koruyucu zırh görevi de görebilecekleri dinamik ve 
şok deneyleri ile ortaya konmuştur. 

 Ökzetik çekirdek yapının özellikle yüksek eğilme rijitliği ve hafiflik gerektiren sanayi 

uygulamalarında önemli fırsatlar ve uygulama imkanları oluşturması mümkün 

görünmektedir. Bu tez çalışmasından yayınlanmış ve değerlendirme aşamasında olan çok 

sayıda bilimsel çalışma ile ülkemizin bilimsel seviyesine önemli katkılar oluşturması söz 

konusudur. Bir doktora mezunu bilim insanının yetişmesinin yanısıra, tez çalışması 

esnasında geliştirilen üretim ve test ekipmanları çok sayıda yeni bilimsel ve teknolojik 

çalışmaya altyapı oluşturmaktadır. 

 Çalışmanın birçok endüstriyel ve teknolojik probleme çözüm olması beklenmektedir. 

Kendisinden yeni projeler ve çalışmalar türetilecek bir referans çalışma olarak 

gerçekleşmiştir. 



Tez Sonuçlarının Endüstriyel Uygulaması İçin Öneriler 

 Geliştirilen hafif sandviç yapılar otomotiv endüstrisinde çarpışma enerjisi sönümleme 
görevi üstlenen yapılarda kullanıma uygundur. Ayrıca yine otomotiv endüstrisinde ağırlık 
azaltılarak yapıda hafifleme sağlanıp tamamen geri dönüştürülebilir malzemeden 
dayanıklı araç alt veya üst zemin yapılarında kullanıma çok uygundur. 

 Havacılık endüstrisinde hem hafiflik hem yüksek dayanım hem de birden çok farklı yararlı 
kullanımı ile ergonomik olması sebebiyle,araç gövdesinde kullanıma uygundur. Yapı 
içindeki boşluklar sayesinde hidrolik boru hatları ve elektrik kablolarının geçişlerine 
müsaade etmekte aynı zamanda yüksek dayanım/hafiflik oranı sayesinde yapıya üstün bir 
dayanım kazandırmaktadır. 

 Benzer şekilde denizcilik uygulamalarında da yüksek dayanım/ağırlık oranının yüksek 
olması nedeniyle su altı yapılarda kullanımı çok uygundur. Bu dayanım özelliğinin yanısıra 
tamamen geridönüştürülebilir plastik malzemeden üretilmesiyle korozyon direnci de en üst 
düzeydedir. Yapılar dairesel sandviç haline getirilerek su altı deniz araçları ana 
gövdesinde kullanım için oldukça ideal bir yapı oluşturmaktadır. 

 Belirtilen bu kullanım alanlarına ek olarak gerekli yanmaz malzemelerle üst yüzeyinin 
kaplanması ve çekirdek içi boşlukların uygun köpük malzeme ile doldurulması ile yapı zırh 
görevi görebilecek duruma da gelebilecek kapasitededir. 
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