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1 . GİRİŞ [Times new roman 12 punto]

pikler indislenmelidir. Fazın tanımlanması ve piklerin indislenmesinde
kullanılan JCPDS / PDF kart numarası da verilmelidir.

Seramik - Journal of the Turkish Ceramics Society dergisi Türk
Seramik Derneği’nin süreli bilimsel yayını olarak 2021 Mart ayından
itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Yılda 4 sayı olarak e-dergi
formatında yayınlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel camiadan
özgün araştırma makaleleri ve davetli derleme makaleleri
yayınlanmaktadır. İki dilde (Türkçe ve İngilizce) makale kabul
edilmektedir. Türkçe sunulan makalelerin İngilizce başlık ve İngilizce
özet, ve tersi durumda İngilizce sunulan makalelerin de Türkçe başlık
ve Türkçe özet içermesi gerekmektedir.
Dergide yayınlanmak üzere sunulan makalelerin MS Word’te
hazırlanan bu şablona uygun olarak Word’te hazırlanması ve
şablondaki temel ayarların değiştirilmemesi gerekmektedir. Makalenin
ismi, yazarların ismi ve kurumları, bölüm başlıkları vb. kısımlar
şablondaki formatında ve punto büyüklükleri ile Times new roman
fontu kullanılarak yazılmalıdır. Ana bölüm başlıkları Times new roman
12 punto, büyük harflerle ve koyu renk olarak yazılmalıdır. Ana metin
9 punto ile yazılmalıdır. Şablondaki satır aralığı 1,2 olarak ve
paragrafların sonrası boşluk 6 punto olarak ayarlanmıştır. Ana başlıklar
arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Bu ayarların değiştirilmemesi
gerekir.

Şekil 1. Farklı sıcaklıklarda sinterlenen numunelerin taramalı elektron
mikroskobu görüntüleri, (a)1100°C, (b)1150°C, (c)1200°C, (d)1250°C.

Makalelerin 10 sayfayı aşmaması beklenmektedir. Yazarlar makale
için, 75 karakteri aşmayan, sayfaların sağ üst köşesinde yer alacak bir
kısa başlık (running head) önermelidir. Kaynaklar metin içerisinde
ilgili yerlerde üst indis ile sayı formatında sırayla verilmelidir.
Kaynakların formatı makale1,2, kitap3,4 veya internet kaynakları5 için
farklıdır ve yazım kılavuzunun sonunda ilgili yerde belirtilmiştir.
Bu kutuda çalışmanın temel amacı birkaç cümle ile ifade
edilmelidir.

2. YÖNTEM
Yöntem kısmında çalışmada kullanılan yöntemler ve kimyasallar
detaylı bir şekilde verilmelidir. Kimyasalların saflık ve üretici bilgisi
de verilmelidir. Örneğin, kurşun oksit - PbO (%99.9 Alfa Aesar).
İsteniyorsa üretim akım şeması da bu bölüme eklenebilir.
Karakterizasyonda kullanılan cihazların model ve markası da
belirtilmelidir. Örneğin, Taramalı Elektron Mikroskobu - SEM (XL 30
SFEG, FEI).

3. BULGULAR ve TARTIŞMA
3.1. Alt Başlık [Times new roman - italic 10]
Makalede kullanılan tüm şekiller TIFF formatında hazırlanıp metin
içerisinde ilgili yerlerde “metinle aynı hizada / in line with text” olacak
şekilde yerleştirilmelidir. Metin içerisinde şekle atıf (Bkz. Şekil 1)
yapılmalıdır. Şekil altı yazılarında şekil numarası koyu renkli
yazılmalıdır. Şekillerde cihazın yarattığı metin ve işaretler olmamalıdır.
Şekil 1.’de görüldüğü gibi SEM mikrograflarına mikron barı
eklenmelidir. Şekillerde kullanılan punto büyüklüğü metin ile uyumlu
ve okunaklı olmalıdır. Şekil 2.’de görüldüğü gibi XRD desenlerinde
Seramik - Journal of the Turkish Ceramics Society, , V (N) p-p (YYYY)

Şekil 2. XRD desenleri (a) Farklı sıcaklıklarda kalsine edilmiş
NiNb2O6, (b) 1000°C 4 saat süreyle kalsine edilmiş PNN-PZ-PT.
Metin içerisinde denklem kullanılması gerektiğinde, denklemler MS
Word veya benzeri programlarda Denklem Editörü (Equation Editor)
kullanarak hazırlanabilir. Denklemler metin içerisinde sağa yanaşık
olarak ve numaralandırılarak verilmelidir.
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Tablolar metin içerisinde ilgili yerlerde, “metinle hizalanarak / in line
with text” formatında yerleştirilmelidir. Tablolarda sadece yatay
çizgiler kullanılmalı, dikey çizgilere yer verilmemelidir. Tablodaki
satırlar tek satır aralıklı olmalı ve satır sonrasında boşluk içermemelidir.
Örnek format aşağıda verilmiştir.

Tablo 1. Ölçülmüş özellikler.
Özellik

Numune A

Numune B

Numune C

Çekme (%)

16

18

20

Yoğunluk (g/cm3)

4,0

4,2

4,4

4. SONUÇ
Sonuç kısmı çalışmanın sayısal sonuçlarını ve kısa yorumlarını da
içeren 1-2 paragraftan oluşan bir metindir. Bu metnin sonunda kutu
içerisinde çalışmanın en önemli ve çarpıcı sonuçları 2-5 kısa cümle ile
verilerek vurgulanmalıdır.
Bu kutuda

• Çalışmanın en önemli ve çarpıcı sonuçlarının vurgulandığı
• 2-5 kısa cümle verilmelidir.

Teşekkür
Ayrı bir başlık altında, çalışmada yazar olarak yer almamakla birlikte,
ölçüm veya tartışma kısımlarında sınırlı katkı sağlamış kişilere veya
kurumlara teşekkür edilebilir. Çalışmaya proje vb. yollarla finansal
destek sağlayan kurumlar, makalenin ilk sayfasındaki ilgili kısımda
belirtildiği için ayrıca teşekkür edilmesine gerek yoktur.
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