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Bu yazım kılavuzu ile Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na bağlı 

Bölümlerde olan lisans derslerinin Araştırma Projesi ve Seminer gibi hazırlanmasında 

standardın sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırma Projesi ve Seminer hazırlayacak 

öğrencilerin bu kılavuzda yer alan tüm esaslara uymaları zorunludur.  
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GENEL YAZIM KURALLARI 

 

1. Anlatım  

 

Anlatım, kolay anlaşılır bir Türkçe ve yazım kurallarına uygun bilimsel bir dil ile üçüncü 

şahıs ağzından yazılmalıdır. 

 

2. Kullanılacak Kâğıt  

 

A4 (21x29,7 cm) standardına uygun birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. Çoğaltma lazer yazıcı 

veya fotokopi ile aynı özellikteki kâğıtlar kullanılarak yapılır. Çoğaltılan kopyalar net ve 

okunaklı olmalıdır.  

 

3. Yazım Yöntemi 

 

Proje/Seminer içinde yer alan şekiller, tablolar ve formüller de dâhil olmak üzere tezin 

tamamı bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Çalışmanın hiçbir bölümünde elle ya da daktilo 

ile yapılan düzeltmeler, silintiler ve kazıntılar kabul edilmez. Çalışma kâğıdın sadece bir yüzü 

kullanılarak yazılır. 

 

4. Sayfa Düzeni 

 

Sayfa kenar boşlukları Şekil 1.1 ve Şekil 1.2’de belirtilen ölçülere uygun olarak 

ayarlanacaktır. Özellikleri ayrıca belirtilecek olan dış kapak, iç kapak ve onay sayfası dışında 

tezin tümünde Şekil 1.1 ve Şekil 1.2’de belirtilen sayfa yapısı ayarlarına uyulmalıdır. Ana 

bölüm ve alt bölüm başlıkları, paragraf başları ve tüm satırlar sol boşluk çerçevesi kenarından 

başlamalıdır. Sayfa sonundaki kelimeler ikiye bölünmemelidir. Başlıklar sayfanın son satırı 

olarak yazılamaz, başlık sonrası 2 satır metin yazılamıyorsa başlık da



 
 

 

sonraki sayfada yer alır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da 

sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz. 

  

 

 
Şekil 1.1. Dış kapak, iç kapak hazırlanırken uygulanması gereken kenar boşlukları 

 

 

 

Şekil 1.2. Dış kapak ve iç kapak dışında tezin tümünde uygulanması gereken kenar boşlukları 



 

 

5. Yazı Tipi ve Boyutu 

 

Proje/Seminerin tamamı “Times New Roman” yazı tipi kullanılarak yazılacaktır. Farklı 

yerlerde uygulanması gereken yazı tipi boyutları için Tablo 1.1’de belirtilen özelliklere riayet 

edilmesi gerekmektedir.  

 
Tablo 1.1. Farklı yerlerde uygulanması gereken yazı tipi boyutları 

 

Kullanım Yeri Özellik 

Ana bölüm başlıkları 14 punto, tümü büyük ve Kalın (Bold) 

Alt bölüm başlıkları 
12 punto, kelimelerin ilk harfi büyük (ve, ile gibi bağlaçların ilk harfi küçük) 

ve tümü Kalın (Bold) 

Şekil açıklamaları 10 punto 

Tablo açıklamaları 10 punto 

Tablo içindeki metinler Duruma bağlı olarak 8-12 punto arasında 

 

6. Noktalama İşaretleri 

 

Proje/Seminerin yazımında noktalama ve imlâ için Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu ve Türk 

Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’ne uyulmalıdır. Şekil 1.3’te örnekleri gösterilen alt bölüm başlığı 

sıra numaraları ile şekillerin ve tabloların sıra numaralarının arası hariç tüm tezde noktalama 

işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır. 

 

 

 
Şekil 1.3. Boşluk bırakılması ve bırakılmaması gereken yerlere örnekler 

 

 

 



 

7. Satır Aralıkları ve Boşluklar 

 

Şekil ve tablolara ait açıklamalar ile özet, abstract ve kaynaklar listesi kısımları dışında tezin 

tamamında “Paragraf” ayarı Şekil 1.4’te belirtildiği gibi yapılmalıdır. Şekil ve tablo 

açıklamaları bir satırdan uzun olmasalar bile “Satır aralığı” ayarı “Tek” olarak ayarlanıp 

yazılmalıdırlar. Özet ve kaynaklar listesi kısımlarında “Satır aralığı” ayarı “Tek” olarak 

ayarlanmalıdır.  

 

 

 
Şekil 1.4. Tezde uygulanacak olan “Paragraf” ayarı  

 

Tablo 1.2’de farklı yerlerde bırakılması gereken boşluklar ve boşluklara ait miktarlar 

belirtilmiştir. 

 

 

 



 

Tablo 1.2. Farklı yerlerde bırakılması gereken boşluklara ait özellikler 

 

Uygulama Yeri Uygulanacak Boşluk Miktarı 

Ana bölüm başlığından önce Yok 

Ana bölüm başlığından sonra 2 cm 

Alt bölüm başlığından önce* 

1 cm 

Alt bölüm başlığından sonra 

Şekillerden önce** 

Şekil ile şekil açıklaması arasında 

Şekil açıklamasından sonra 

Tablo açıklamasından önce** 

Tablo açıklamasından sonra 

Paragraflar arasında 

Kaynaklar listesindeki her bir kaynak arasında 

* Eğer alt bölüm başlığı ana bölüm başlığından hemen sonra geliyorsa ana bölüm başlığından sonra bırakılan 2 

cm boşluk yeterlidir; alt bölüm başlığından önce ayrıca 1 cm boşluk bırakılmaz. Alt bölüm başlığı sayfanın en 

üstüne geldiğinde de öncesinde 1 cm boşluk bırakılmaz. 

 

** Sayfanın en üstüne geldiğinde boşluk bırakılmaz. 

 

8. Sayfaların Numaralandırılması 

 

Dış ve iç kapak dışında çalışmaların tüm sayfaları numaralandırılmalıdır. Önsöz, özet, 

içindekiler, şekiller listesi, tablolar listesi, simgeler ve kısaltmalar listesi gibi çalışmanın ön 

sayfaları “ii, iii, iv, v, vi, ....” şeklinde  12 punto boyutlu “Times New Roman” karakterler 

kullanılarak küçük harf  Romen rakamları ile numaralandırılır (Alttan Altbilgi: 1,25 cm). Bu 

sayfalarda verilen numaralar sayfanın alt orta kısmına gelmelidir.  Numaralama iç kapaktan 

sonraki ilk sayfanın (önsöz) altına yazılan (ii) sayısı ile başlar. Giriş bölümü ile başlayan tüm 

çalışma metni ise “1, 2, 3, ....” şeklinde sayfanın sağ alt kısmına “Times New Roman” 

karakterler ile 12 punto boyutlu olarak numaralandırılır (Sağ Alt, Altbilgi: 1,25 cm).  

 

9. Kaynak Gösterme 

 

Kaynak gösterme (Soyadı, Yıl) sistemine göre yapılmalıdır. Soyadından sonra virgül 

konularak ayrım yapılmalı sadece bir karakter boşluk bırakılmalıdır. Kaynak cümle içerisinde 

kullanılıyorsa kaynağın yılı parantez içerisinde gösterilmelidir.  

 

Örnek:  

(1) ………miktarının düşük olması……………..…dan kaynaklanmaktadır (Soyadı, Yıl).  



 

Bir komisyon ya da kurum tarafından hazırlanan ve yazarı belirtilmeyen yayınlarla kurum ve 

kuruluşlar tarafından yazarsız yayımlanan kaynaklar diline göre Anonim ya da Anonymous ve 

Yıl olarak belirtilmelidir.  

 

Örnek:  

(1) Türkiye’nin ……….…… miktarı ……..…… seviyesine ulaşmıştır (Anonim, Yıl). 

 

Üçüncü tür kaynak gösterme/değinme biçiminde yazarın soyadına göre “a” veya “e” takısı 

eklenmelidir. 

  

Örnek:  

(1) Soyadı (Yıl)’na göre ….…… miktarının düşük olması ….... dan kaynaklanmaktadır.  

 

İki yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, yazar soyadları arasına “ve”, bağlacı konmalıdır.  

 

Örnekler:  

(1) …… miktarının düşük olması …… dan kaynaklanmaktadır (Soyadı ve Soyadı, Yıl). 

 

İkiden fazla yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde, ilk yazarın soyadından sonra Türkçe 

yayınlarda ve diğerleri anlamına gelen “vd.”, kısaltması kullanılmalıdır.  

 

Örnekler: 

(1) ……… miktarının düşük olması ………… dan kaynaklanmaktadır (Soyadı vd., Yıl).  

 

Aynı anda birden fazla kaynak referans gösteriliyorsa, bunlar en eski yayından en yeni yayına 

doğru sıralanmalı ve yayın araları “noktalı virgül” ile ayrılmalıdır. 

 

Örnek: 

(1) ………. olduğu yapılan çalışmalardan anlaşılmıştır (Soyadı vd., 2003; Soyadı, 2004; 

Soyadı ve Soyadı, 2005). 

 

Kaynak bir başka yayın içinde kaynak şeklinde bulunuyorsa, bilginin yer aldığı ilk yayın elde 

edilememişse, bu aşağıdaki şekillerden biriyle yazılmalıdır. 

 

Örnekler: 

(1) Soyadı (Yıl) tarafından bildirildiğine göre ………… azalmasını ilk defa Soyadı (Yıl) ileri 

sürmüştür. 



 

(2) …………. tekniği Soyadı (Yıl) tarafından ………. için geliştirilmiştir (Soyadı,Yıl). 

(3) Soyadı (Yıl) tarafından ……… ölçümü sırasında …….…keşfedilmiştir (Soyadı, Yıl). 

 

Aynı yazarın değişik tarihlerdeki yayınlarına aynı anda değinme yapılıyorsa, yayınlar tarih 

sırasına göre eskiden yeniye doğru “virgül” ile ayrılarak sıralanmalıdır.  

 

Örnek: 

(1) …………………………………. kullanılarak ölçülmüştür (Soyadı, 2004, 2005). 

 

Aynı yazarın aynı tarihteki yayınlarına tez içerisinde muhtelif yerlerde değiniliyorsa, kullanım 

sırasına göre birinciden başlayarak yayın yılının sonuna “a, b, …” gibi küçük harfler 

konulmalıdır.  

 

Sözlü ve yazılı görüşmeler de metin içerisinde (Soyadı, Yıl) sistemi ile belirtilmelidir. 

Kaynaklar listesinde ise kişi ad(lar)ı ve tarih diğer kaynaklar gibi yazılmalı, tarihten sonra 

sırası ile yazılı/sözlü görüşme ibaresi ve adres yer almalıdır.  

 

Bir başka yayından aynen alınan şekil veya tablo kullanılacaksa, şekil veya tablonun açıklama 

yazısında (Soyadı, Yıl) sistemine göre atıf yapılmalıdır.  

 

Örnekler: 

(1) Şekil 2.2. ……………... arasında ……………. etkileşmesi (Soyadı ve Soyadı,Yıl) 

(2) Tablo 3.5. …….………ya bağlı olarak oluşan …………. değişiklikler (Soyadı, Yıl) 

 

Proje/Seminer içinde bir başka kaynaktan alınmış bir bölüm aynen aktarılmak isteniyorsa, bu 

alıntı ayıraç “........” içinde yazılmalıdır. 

 

Örnek: 

(1) Soyadı vd. (Yıl) ……….… konusundaki görüşlerini “……………….” şeklinde ifade 

etmişlerdir. 

 

10. Şekil ve Tablolar 

 

Şekil ve tablolar metin içerisinde ilk söz edildikleri yerlere mümkün olduğu kadar yakın 

olmalıdır. Şekil ve tablolardan önce, ilgili şekil ya da tabloya mutlaka atıfta bulunulmalıdır. 

Tüm şekil ve tablolar sayfaya ortalı olarak yerleştirilmelidir. Şekil ve tabloların 

yerleştirilmesinde sayfanın kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar kesinlikle 



 

aşılmamalıdır. Şekillerin içerisinde bulunan yazılar, boyut olarak şekil açıklamasının yazı tipi 

boyutu (10 punto) ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle şekil içlerinde çok büyük veya 

okunmayacak kadar küçük yazılardan kaçınılmalıdır.  

 

Tüm şekil ve tablolara, ilk rakam bölüm numarası, ikinci rakam şekil veya tablonun bölüm 

içindeki sıra numarası olmak üzere numara verilir ve numaradan sonra şeklin veya tablonun 

açıklaması yazılır. Her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına, her tablonun numarası ve 

açıklaması tablonun üstüne yazılmalı ve açıklaması ile şekil veya tablo aynı sayfada yer 

almalıdır. Bu açıklamalar daha önce de belirtildiği gibi “Satır aralığı” ayarı “Tek” olarak 

yazılacaktır. Şekil veya tablo açıklamalarından sonra nokta işareti konulmaz. Şekil veya 

tablolardan veya bunların açıklamalarından önce ve sonra bırakılacak boşluklar Tablo 1.2’de 

belirtildiği gibi olmalıdır.  

 

Birden fazla şekil veya tablo aynı sayfaya yerleştirilebilir. Sağ ve sol kenar boşluklarını 

aşmamak kaydıyla bir sayfadan uzun olan şekil veya tablolar tez metni içinde bulunmak 

zorunda ise bir sayfa boyutunda uygun bir yerden bölünmelidir. Şekil veya tablonun devamı 

bir sonraki sayfada aynı şekil veya tablo numarası ile ve aynı açıklama ile verilmeli; ancak, 

şekil veya tablo numarasından sonra “(Devam)” ibaresi yazılmalıdır. EK-12’de bu duruma 

örnek verilmiştir.  

 

11. Kapak, Ciltleme ve Renk 

 

Proje/Seminer, Jüri tarafından kabul edildikten sonra dış kapak için Beyaz renk iyi kalite 

karton kullanılır ve ciltlenerek teslim edilir.  

İç Kapak, EK-1’de verilen örnek şablondaki bilgileri içermelidir. İç Kapak hazırlanırken 

uygulanacak sayfa düzeni, paragraf ayarı, yazı tipi ve boyutu, boşluklar ve küçük-büyük harf 

kullanımları örnek şablonlardakine uygun olmalıdır. Dış kapak, iç kapağın aynısı olacak 

şekilde hazırlanır. Dış Kapağın ön yüzü Şekil 2.1’deki formata uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Kapaktaki tüm yazılar Times New Roman koyu büyük harflerle yazılmalı, sadece başlık 14 

punto olup diğer yazılar 12 punto olmalıdır.  

  

12. Önsöz 

 

Önsöz bir sayfayı geçmemelidir. Ana bölüm başlığı olarak ÖNSÖZ başlığı ile başlayan bu 

kısımda, hazırlayan tarafından sunulmak istenen çalışma ile ilgili ek bilgiler, çalışmayı 



 

kısıtlayıcı ve/veya olumlu etkenlerden bahsedilir. Önsözün son kısmında, proje/seminer 

çalışmasında ve proje/seminer hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle, doğrudan 

ilgisi olmadığı halde olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür 

edilmelidir. Önsöz için, EK-2’de verilen örnek şablondan yararlanabilirsiniz. 

 

13. İçindekiler 

 

İçindekiler listesinin ilk sayfasında ana bölüm başlığı olarak İÇİNDEKİLER başlığı 

bulunmalı, liste bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Bu 

bölümde, eksiksiz olarak tezin içerisinde yer alan tüm ana bölüm ve alt bölüm başlıkları yer 

almalıdır. Başlıklar metin içerisindeki şekliyle kısaltma yapılmadan verilir ve sayfa sırasına 

göre sıralanıp karşılarında başlangıç sayfa numaraları gösterilir. Sayfa numaraları, son 

rakamların alt alta gelmesini sağlayacak biçimde sağa yaslanmalıdır. İki veya daha fazla satır 

halindeki başlıklarda sayfa numarası son satırın karşısına verilmelidir. İçindekiler listesi 

hazırlanırken sayfaların en altına gelen başlıklar ikiye bölünmemelidir. Eğer başlığın bir kısmı 

diğer sayfaya geçiyorsa tamamı ötelenir. EK-3’te içindekiler bölümünün oluşturulması ile 

ilgili örnek bir şablon verilmiştir. İçindekiler kısmında uygulanacak sayfa düzeni, paragraf 

ayarı, yazı tipi boyutu, boşluklar ve küçük-büyük harf kullanımları örnekteki kurallara uygun 

olmalıdır. 

14. Simgeler ve Kısaltmalar Listesi 

 

Tez metni içerisinde kullanılan simgeler veya kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde parantez 

içerisinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Daha sonraki kullanımlarda tekrar tekrar açıklama 

yapılmamalıdır. Ayrıca tez metni içerisinde geçen simgelerin veya yapılan kısaltmaların 

simgeler ve kısaltmalar listesinde de verilmesi ve açıklamalarının yapılması gerekmektedir. 

Simgeler ve kısaltmalar listesinin ilk sayfasında ana bölüm başlığı olarak SİMGELER VE 

KISALTMALAR LİSTESİ başlığı bulunmalı, liste bir sayfadan uzun ise ikinci ve 

diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. EK-4’te bu listenin oluşturulması ile ilgili örnek bir 

şablon verilmiş olup, listenin oluşturulmasında uygulanacak sayfa düzeni, paragraf ayarı, yazı 

tipi boyutu, boşluklar ve küçük-büyük harf kullanımları bu örnek şablona uygun olmalıdır. 

 

15. Şekiller Listesi 

 



 

Bu listenin ilk sayfasında ana bölüm başlığı olarak ŞEKİLLER LİSTESİ başlığı 

bulunmalı, liste bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Bir 

şekle ait açıklama sayfa sonunda geliyorsa ve bir kısmı bu sayfaya sığmıyorsa tamamı bir 

sonraki sayfaya ötelenir. Listenin oluşturulmasında uygulanacak sayfa düzeni, paragraf ayarı, 

yazı tipi boyutu, boşluklar ve küçük-büyük harf kullanımları EK-5’de verilmiş olan örnek 

şablondaki kurallara uygun olmalıdır. 

 

16. Tablolar Listesi 

 

Listenin ilk sayfasında ana bölüm başlığı olarak TABLOLAR LİSTESİ başlığı 

bulunmalı, liste bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Bir 

tabloya ait açıklama sayfa sonunda geliyorsa ve bir kısmı bu sayfaya sığmıyorsa tamamı bir 

sonraki sayfaya ötelenir. Listenin oluşturulmasında uygulanacak sayfa düzeni, paragraf ayarı, 

yazı tipi boyutu, boşluklar ve küçük-büyük harf kullanımları EK-6’da verilmiş olan örnek 

şablondaki kurallara uygun olmalıdır. 

 

17. Özet 

 

Ana bölüm başlığı olarak tez çalışmasının Türkçe adı yazıldıktan sonra 2 cm boşluk 

bırakılarak 14 punto ve kalın karakterler kullanılarak ÖZET başlığı yazılır. Özet kısmının 

yazımında “Satır aralığı” ayarı “Tek” olarak ayarlanır. Özet metninde tez çalışmasının amacı, 

kapsamı, kullanılan metotlar ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak belirtilir. Özet bir sayfayı 

aşmamalıdır ve madde veya başlıklar şeklinde yazılmamalıdır. Zorunlu durumlarda özet 

içeriğinin yazımında yazı tipi boyutu bir derece küçük kullanılabilir. Özet metninden sonra 1 

cm boşluk bırakılarak Anahtar Kelimeler yazılır. EK-7’de özet kısmının yazımında uyulması 

gereken sayfa düzeni, paragraf ayarı, yazı tipi boyutu, boşluklar ve küçük-büyük harf 

kullanımları için örnek bir şablon verilmiştir. Anahtar kelimelerin sayısı 10’dan fazla 

olmamalıdır. 

 

18. Giriş 

 

Tezin ilk ve önemli bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü GİRİŞ başlığı altında 

yazılmalıdır. Okuyucuya konu ile ilgili hazırlayıcı bilgiler verildikten sonra araştırmanın 

amacı ve kapsamı açıkça belirtilmelidir.  

 



 

19. Kaynaklar Listesi 

 

Kaynaklar listesinin ilk sayfasında ana bölüm başlığı olarak KAYNAKLAR başlığı 

bulunmalı, liste bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. 

Kaynaklar listesinin yazımında “Satır aralığı” ayarı Tek olarak ayarlanmalıdır. Bu bölümde, 

eksiksiz olarak projenin içerisinde yer alan tüm kaynaklar yer almalıdır. Kaynaklar birinci 

yazarın soyadının ilk harfine göre alfabetik olarak sıralanır. Sayfa sonuna gelen bir kaynağın 

tamamı bu sayfaya sığmıyorsa bir sonraki sayfaya ötelenir. Kaynaklar EK-9a’da örneklerle 

açıklanmış kurallara uygun olarak yazılmalıdır. Kaynaklar listesinin oluşturulmasında 

uygulanacak sayfa düzeni, paragraf ayarı, yazı tipi boyutu, boşluklar ve küçük-büyük harf 

kullanımları EK-9b’de verilmiş örnek şablona uygun olmalıdır. 
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ÖNSÖZ 

 

 

Araştırma Proje/Seminer çalışmaları süresince yardımlarını ve bilgi birikimini 

esirgemeyen, çalışmaların tamamlanabilmesi için gerekli desteği veren değerli hocam 

……………………’a teşekkür ederim. Proje çalışmaları esnasında yaptıkları 

yönlendirmeler ve katkılarından dolayı değerli hocalarım 

…………………………………’a ve ……………………………….’e, teşekkürlerimi 

sunuyorum. 

 

Son olarak bende büyük emekleri olan, benim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve 

dualarını esirgemeyen anne ve babama, özellikle teşekkürü bir borç bilirim.                                                                                                                 
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NİKEL ESASLI SÜPERALAŞIM MALZEMELERİN TOZ 

ENJEKSİYON KALIPLAMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMESİ  
 

 

ÖZET 
 

Bu çalışmada; IN718, IN625 ve Nimonic 90 ticari isimli üç farklı nikel esaslı süperalaşım 

tozundan TEK yöntemi ile süperalaşım malzemeler şekillendirilmiştir. Şekillendirilen 

malzemeler farklı sinterleme ve farklı ısıl işlem çevrimlerine maruz bırakılmışlardır. Hem 

sinterlenmiş durumdaki hem de ısıl işleme tabi tutulmuş durumdaki numunelerin 

mikroyapısal ve mekaniksel olarak karakterizasyon işlemlerinin gerçekleştirilerek en 

uygun üretim ve ısıl işlem parametrelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

 

Deneysel çalışmalara toz malzemelerin tane şekillerinin belirlenmesi amacıyla SEM 

görüntüleri alınarak ve tane boyut dağılımlarının tespiti için boyut dağılımı analizleri 

yapılarak başlanmıştır. Her üç malzeme tozu parafin mum (PM), polipropilen (PP), 

brezilya mumu (BM) ve stearik asit (SA) içeren çok bileşenli bir bağlayıcı sistemi ile 

karıştırılarak üç farklı besleme stoğu hazırlanmıştır. Elde edilen karışımlar granül haline 

getirilip enjeksiyonla standart çekme çubuğu ve kırma numunesi formunda 

kalıplanmışlardır. Kalıplanan numunelerin polimerik malzemelerden arındırılması 

amacıyla uygulanan bağlayıcı giderme işlemi, iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk 

aşamada solventle ayrıştırma uygulanmıştır. Bağlayıcı gidermenin ikinci aşaması yüksek 

saflıktaki argon atmosferi altında gerçekleştirilen ısıl bağlayıcı giderme işlemi olup, 

şartları çok bileşenli bağlayıcı sistemini oluşturan her bir bileşen için ayrı olarak yapılmış 

TG analizi (termogravimetrik analiz)  ile belirlenmiştir.   

 

Hem sinterlenmiş durumdaki hem de yaşlandırılmış durumdaki numuneler, yoğunluk 

ölçümleri ve XRD (X-ışınları difraksiyon analizi) analizlerinden sonra; optik mikroskop, 

SEM (taramalı elektron mikroskobu), TEM (geçirgen elektron mikroskobu) ve EDS 

(enerji dağılımı spektrometresi) incelemeleri ile mikroyapısal olarak karakterize 

edilmişlerdir. Sertlik ölçümü, çekme deneyi, kırılma tokluğu deneyi ve darbe deneyi gibi 

mekanik testlerle numunelerin sinterlenmiş durumdaki ve ısıl işlem görmüş durumdaki 

mekanik özellikleri belirlenmiştir. Karakterizasyon işlemlerinde, ürün özelliklerini 

önemli ölçüde etkileyen sinterleme ve ısıl işlem koşullarının üzerinde detaylı olarak 

durulmuş, üretim parametrelerinin ürün özelliklerine olan etkileri belirlenmiştir. Her üç 

malzeme için de sinterleme sıcaklığı ve süresinin artmasına paralel olarak bağıl yoğunluk 

ve sertlik değerlerinin arttığı görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Toz enjeksiyon kalıplama (TEK), süperalaşım, sinterleme, 

yaşlandırma, mikroyapı, mekanik özellikler. 
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1 

 

 

1. GİRİŞ 

Bir toz metalurjisi prosesi olmasına rağmen geleneksel kalıpla presleme ile üretilen 

parçalardan daha yüksek yoğunluk ve dolayısıyla daha üstün mekanik özellikler elde 

edilmesini sağlayan toz enjeksiyon kalıplama teknolojisi, gerek talaşlı imalat gerekse de 

döküm yöntemlerine nazaran daha karmaşık şekilli parçaların yüksek yüzey kalitesine 

sahip olacak şekilde, yüksek ölçü hassasiyetiyle üretilebilmesine olanak tanımakla 

kalmaz; bunun yanında ince tane yapısına sahip ve kimyasal bileşimi her yerinde 

homojen olan parçaların ekonomik olarak üretilmesini de sağlar (German, 1998). 

 

Süperalaşımlar, oldukça şiddetli mekanik gerilmelerle karşılaşılan ve çoğunlukla yüksek 

yüzey kararlılığı gerektiren yüksek sıcaklıklardaki servis şartlarında kullanılmak üzere 

geliştirilen ve temeli VIIIB grubu elementler tarafından oluşturulan bir alaşım grubudur. 

Süperalaşımlar kobalt esaslı süperalaşımlar, demir esaslı süperalaşımlar ve nikel esaslı 

süperalaşımlar olmak üzere üç sınıfta ele alınabilirler (Sims ve ark., 1987). Tüm 

süperalaşım sınıfları içerisinde en geniş kullanım alanına sahip olan, nikel esaslı 

süperalaşımlardır. Nikel esaslı süperalaşımların benzer sıcaklıklarda kullanılabilen 

herhangi bir alaşım sisteminden çok daha geniş kullanım alanı bulmasında karmaşık bir 

kompozisyona ve iyi sisteminden çok daha geniş kullanım alanı bulmasında karmaşık bir 

kompozisyona ve iyi yüksek sıcaklık özelliklerine sahip olmaları rol oynamaktadır 

(Garimella, 1997). Özellikle IN718, IN625 ve Nimonic 90 alaşımları yüksek sıcaklıklarda 

sergiledikleri üstün özelliklerden dolayı mühendislik uygulamalarında en yaygın ve 

başarılı bir şekilde kullanılan nikel esaslı süperalaşımlardır (Cieslak, 1991; Kurt, 2020).  
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1. Dergilerde Yayımlanmış Makaleler 

 

Birinci yazarın soyadı birinci yazarın adının/adlarının ilk harfi/harfleri, varsa aynı şekilde 

diğer yazar soyadı ve adı/adlarının ilk harfi/harfleri (yıl) Eserin adı. Yayımlandığı 

Derginin Adı derginin sayısı(varsa no’su): makalenin dergideki sayfa aralığı 

 

Örnek 1. 

 

 

Özgün Ö, Gülsoy HÖ, Fındık F, Yılmaz R (2012) Microstructure and mechanical 

properties of injection moulded Nimonic 90 superalloy parts. Powder Metallurgy 55(5): 

405-414 

 

Örnek 2.  

 

 

Özgün Ö, Gülsoy HÖ, Yılmaz R, Fındık F (2013) Injection molding of nickel based 625 

superalloy: Sintering, heat treatment, microstructure and mechanical properties. Journal 

of Alloys and Compounds 546: 192-207 

 

 

 

Derginin Adı 

Eserin Adı 

Yazarlar 

Sayı, tarih ve sayfa aralığı 
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2. Bildiriler 

 

Birinci yazarın soyadı birinci yazarın adının/adlarının ilk harfi/harfleri, varsa aynı şekilde 

diğer yazar soyadı ve adı/adlarının ilk harfi/harfleri (yıl) Bildirinin adı. Bilimsel 

toplantının adı, toplantının yapıldığı yer, sayfa no 

 

Örnek 

 

 

Özgün Ö, Yılmaz R (2012) Toz metal alaşımlı çeliklerde kimyasal bileşimin mikroyapı 

ve eğilme dayanımına etkisi. 14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 

s. 1390-1397 

 

3. Raporlar: 

 

Birinci yazarın soyadı birinci yazarın adının/adlarının ilk harfi/harfleri, varsa aynı şekilde 

diğer yazar soyadı ve adı/adlarının ilk harfleri (yıl) Raporun adı. Hazırlayan kuruluş, 

rapor ve proje no, yayınevinin adı, yayımlandığı yer, sayfa no  

 

4. Tezler 

 

Yazarın soyadı yazarın adının/adlarının ilk harfi/harfleri (yıl) Tezin adı. Tezin türü 

(yüksek lisans tezi, doktora tezi), enstitüsü anabilim dalı, üniversitesi, yer, sayfa no 

 

5. Kitaplar 

 

Birinci yazarın soyadı birinci yazarın adının/adlarının ilk harfi/harfleri, varsa aynı şekilde 

diğer yazar soyadı ve adlarının ilk harfleri (yıl) Kitabın adı. Cilt no, varsa editörler, 

yayımlayan kuruluş,  yayımlandığı yer, sayfa no  



6. İnternek Kaynakları 

 

İnternet adresi (erişim tarihi) 

 

Örnek 

http://www.steelforge.com/metaltidbits/nimonic.htm (erişim tarihi: 30.06.2011) 

 

 

 

 

 

http://www.steelforge.com/metaltidbits/nimonic.htm
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Tablo 3.2. Süperalaşımlarda görülen fazlar (Mankins 1990) 

 

Faz Kristal yapı Kafes parametresi (mm) Formül Açıklamalar 

γ' 
YMK                   

(düzenli L12) 

Saf Ni3Al için 0,3561 Ni3Al 

Çoğu nikel ve nikel-demir esaslı 

süperalaşımda mukavemetlendirici ana 

fazdır; kristal kafesi ostenit matristen %0-0,5 

arasında çok az farklılık gösterir; şekli 

küreselden küpe kadar farklılık 

gösterebilirken, boyutu maruz kaldığı 

sıcaklık ve süre ile değişir.  

Ni3( Al0,5Ti0,5) için 0,3568 Ni3(Al, Ti) 

η 
HSP                       

(DO24) 

a0=0,5093 

Ni3Ti (Diğer 

elementler 

çözünemez) 

Yüksek titanyum/alüminyum oranları ile 

demir, kobalt ve nikel esaslı 

süperalaşımlarda servis şartlarına uzun süre 

maruz kalma sonucu rastlanan, taneler 

arasında hücresel formda veya tane içlerinde 

widmanstatten paternlerinde iğnesel plakalar 

şeklinde oluşabilirler.  

c0=0,8276 

γ'' 
HMT                       

(düzenli DO22) 

a0=0,3624 

Ni3Nb 

Inconel 718 alaşımında temel 

mukavemetlendirici fazdır; γ'' çökeltileri 

bağdaşık disk şekilli (ortalama çapı yaklaşık 

60 nm ve kalınlığı 5-9 nm) çökeltiler olup 

{100} düzlemleri üzerinde oluşur; yarıkararlı 

bir fazdır.  

c0=0,7406 

δ 
Ortorombik          

(düzenli Cu3Ti) 

a0=0,5106-0,511 

Ni3Nb 

Aşırı yaşlanmış Inconel 718 alaşımında 

görülür, 815 ila 980oC aralığında 

oluştuğunda iğnesel bir şekle sahip olup, 

düşük yaşlanma sıcaklıklarında hücresel 

reaksiyonla ve yüksek yaşlanma 

sıcaklıklarında tane içi çökelmeyle oluşur. 

b0=0,421-0,4251 

c0=0,452-0,4556 

MC Kübik a0=0,430-0,470 

TiC 
Titanyum karbür azot, zirkonyum ve 

molibden için bir parça çözülebilirliğe 

sahiptir; kompozisyonu değişkendir; küresel 

veya kuralsız şekilli olarak görülür; M 

elementleri titanyum, tantal, niyobyum, 

hafniyum, toryum veya zirkonyum olabilir. 

NbC 

HfC 

M23C6 YMK 

a0=1,050-1,070 

(kompozisyona bağlı olarak 

değişir) 

Cr23C6                          

(Cr, Fe, W, Mo)23C6 

Çökelmenin oluşum şekli önemlidir; filmler, 

küreler, plakalar, lameller ve hücreler olarak 

çökelebilir; genellikle tane sınırlarında 

oluşur; M elementi genellikle kromdur ancak 

nikel-kobalt, demir, molibden ve tungsten 

kromun yerini alabilir. 

M6C YMK a0=1,085-1,175 

Fe3Mo3C Rasgele dağılım sergileyen karbürlerdir; 

pembemsi görülebilirler; M elementleri 

genellikle molibden ve tungstendir; krom, 

nikel-niyobyum, tantal ve kobalt için biraz 

çözünürlük ihtiva eder. 

Fe3W3C-Fe4W2C 

Fe3Nb3C 

Nb3Co3C 

Ta3Co3C 

 

GKILICARSLAN

GKILICARSLAN

GKILICARSLAN

GKILICARSLAN

GKILICARSLAN

GKILICARSLAN

GKILICARSLAN

GKILICARSLAN

GKILICARSLAN



Tablo 3.2. (Devam): Süperalaşımlarda görülen fazlar (Mankins 1990) 

 

M7C3 Hegzagonal 

a0=1,398 

Cr7C3 

Genellikle taneler arasında bir blok şeklinde 

görülür; sadece Nimonic 80A gibi 

alaşımlarda 1000oC'nin üzerindeki 

sıcaklıklara maruz kalındıktan sonra ve bazı 

kobalt esaslı süperalaşımlarda görülür. 

c0=0,4523 

M3B2 Tetragonal 

a0 = 0.560-0.620 
Ta3B2   Yaklaşık %0,03 veya daha fazla bor içeren, 

nikel esaslı ve demir-nikel esaslı alaşımlarda 

görülür; boridler, karbürlere benzer 

görünürler; M elementleri molibden, tantal, 

niyobyum, nikel, demir veya vanadyum 

olabilir. 

V3B2   

c0 = 0.300-0.330   

Nb3B2                            

(Mo, Ti, Cr, Ni, Fe)3B2 

Mo2FeB2   

MN Kübik a0=0,4240 

TiN                             

(Ti, Nb, Zr)N                      

(Ti, Nb, Zr) (C, N) 

Nitrürler titanyum, niyobyum veya 

zirkonyum içeren alaşımlarda görülür; 

ergime noktasının altındaki sıcaklıklarda 

çözünemezler; parlatılmış durumda 

kolaylıkla ayırt edilebilirler; kareden 

dikdörtgene kadar farklı şekillerde ve sarıdan 

turuncuya kadar farklı renklerde olabilirler. 

ZrN 

NbN 

μ Rombohedral 

a0=0,475 
Co7W6                         

(Fe, Co)7(Mo, W)6 

Genellikle yüksek seviyelerde molibden veya 

tungsten içeren alaşımlarda görülür; iri, 

düzensiz widmanstatten plakaları şeklinde 

yüksek sıcaklıklarda oluşur. 
c0=2,577 

Laves Hegzagonal 

a0=0,475-0,495 
Fe2Nb Demir ve kobalt esaslı süperalaşımlar içinde 

çok yaygındırlar; şekilleri genellikle 

düzensiz şekilli küreler (çoğu kez ince uzun) 

olarak görülür veya uzun süre yüksek 

sıcaklığa maruz kaldıktan sonra plakalar 

haline gelir. 

Fe2Ti 

c0=0,770-0,815 

Fe2Mo 

Co2Ta 

Co2Ti 

σ Tetragonal 

a0=0,880-0,910 
FeCr En çok demir ve kobalt esaslı süperalaşımlar 

içinde, bir miktar da nikel esaslı 

süperalaşımlarda görülür; şekilleri düzensiz 

kürelerdir (çoğu kez ince uzun); 540 ila 

9800C arasındaki sıcaklıklarda uzun süre 

bekletildikten sonra oluşurlar. 

FeCrMo 

c0=0,450-0,480 

CrFeMoNi 

CrCo 

CrNiMo 

 

 


