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Özet 
Bilimsel bir çalışmanın sonucu ne kadar iyi olursa olsun yayınlanmadığı sürece tamamlanmış değildir. 
Yayınlanma sürecinde yayın belirlenen bir dergiye gönderilerek, hakemler eşliğinde değerlendirilerek 
dergi formatına göre düzenlenerek basımı yapılır. Her derginin kendine özgü yazım kuralı ve biçimi 
bulunmaktadır. Yazarın önemle karşılaştığı sorunlardan biri yayın evine ait formatı kendi yazısına 
uygulamasıdır. Atıfların sıralanması, matematiksel formüllerin numaralandırılması, sayfa genişliği, 
yazının büyüklüğü, karakter türü gibi birçok özelliği yazarın çalışmasına uygulaması gerekmektedir. Bu 
noktada yazara yardımcı olacak en önemli araç bir yazı editör programıdır. LATEX bilimsel 
çalışmalarda en göze batan yazı editörlerinden biridir. Yazarın dergi kurallarına göre belirlediği 
değerler ve özellikler ne ise aynı şekilde yazıya uygular. Diğer yazı editörleri gibi görsel bir uygulama 
olmamasına karşın birçok avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmada, LATEX ile bilimsel bir makale nasıl 
yazıldığı hakkında temel bilgi verilmektedir ve dergilerden hazır LATEX stillerin nasıl kullanıldığı 
belirtilmektedir (Akademik Dizayn Dergisi, 2009;3(2):37-42). 
 
 

Abstract 
No matter how well the results of a scientific study, it may not be completed unless published. The 
work submitted for publication in a magazine, are evaluated by referees, arranged according to the 
magazine format and printed. Each journal has its own syntax and format. One of the major problems 
the authors are faced is to apply publishing house writing format to their own writing. Various features; 
such as sorting of references, mathematical formulas, page width, text size, character type are needed 
to carry out. At this point the most important tool to help author is a text editor program. LATEX is one 
of the most glaring text editors in scientific studies. The features determined according to the rules of 
the journals by author, performed to the article in the same way by the LATEX. Although it is not visual 
application like other text editors, LATEX provides many advantages. In this study, basic information 
was given about how to write a scientific article with LATEX to use ready LATEX styles. 
 (Journal of Academic Design, 2009;3(2):37-42). 
 

Giriş 
Bilimsel makale yazmada en iyi stil açıklıktır. 
Okuyucu, makaledeki temel algıyı, görüşleri ve 
fikirleri kelimeler aracılığıyla görür. Eğer bu 
kelimeler iyi organize edilmişse okuyucu 
makaleyi daha iyi anlayacaktır [1-3]. 
 
Dergiler okuyucularının makaleyi en iyi 
anlayabileceği ve görsel olarak düzenli olması 
için kendilerine göre bir yazım kuralı oluştururlar. 
Bundan dolayı, bilimsel çalışmaların yayına 
dönüştürülmesi kadar yayınlandığı derginin 
yazım stiline göre de hazırlanması 
gerekmektedir. Her derginin kendine göre bir 
dizgi formatı olduğundan, yazarlar çalışmalarını 
gönderecekleri dergiye göre yazısını 
düzenlemesi gerekir. Bu işlem biraz zahmetlidir; 
örneğin; Pamukkale Üniversitesi Tıp Dergisi'nde, 
yazılar çift aralıklı, 12 punto ve sola hizalanmış 
olarak, Times New Roman karakteri kullanılarak 

yazılmalı, sayfa kenarlarında 2,5cm boşluk 
bırakılmalı ve sayfa numaraları her sayfanın sağ 
üst kösesine yerleştirilmelidir [4]. Pamukkale 
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi'nde ise 
yayınlanması istenen makaleler, standart A4 
boyutundaki 1. hamur kağıda üstten 3 cm, alttan 
3 cm, sağdan 2.5 cm ve soldan 2.5 cm boşluk 
olacak şekilde hazırlanmalı, makalelerin 
dizgisinde başlık, yazar/yazarlar, Özet ve 
Abstract bölümleri “tam sayfa” ortalanmalı, ana 
başlıklar 12 punto ve alt başlıklar 10 punto Arial 
bold, metin ise 10 punto Times New Roman 
olacak şekilde dizilmelidir. Metin, bir satir aralıklı 
olarak yazılmalı ve satır başı kullanılmayıp 
paragraflar arasında bir satır boşluk verilmelidir 
[5]. 
Bunun gibi örneklerin sayısını daha da 
arttırmamız mümkündür. Bu işlem aslında 
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yazarın dergiler için ayrı ayrı yazım kurallarını 
irdelemesi anlamına gelmektedir.  
Eserini yayınlatmak isteyen bir yazar, yazısını 
elektronik ortamda bir kopyasını yayın editörüne 
verir. Dergi editörü yayını kendi yazım kurallarına 
(sayfa yapısı, başlıklar, materyaller, yazı tipi, vb.) 
göre hazırlaması için matbaaya gönderir. Orada 
dizgici bu kurallara göre yazıyı düzenleyip 
yayının basımını gerçekleştirir. Aslında dergi 
kurallarına göre oluşturulmuş hazır stil dosyası 
yazarın bütün ayarlamalarını kendisinin 
yapmasını kolaylaştırır ve ekstra dizgi işlemi için 
zaman ve para kaybı gerçekleşmez. LATEX bu 
noktada bize en kolay yöntemi sağlamaktadır. 
Çünkü editörün görevini yani kuralların 
oluşturulduğu yeri LATEX, dizgicinin görevini ise 
TEX yerine getirmektedir. Ama LATEX bilgisayar 
programı olduğundan yol gösterilmesi 
gerekmektedir ve yayının mantıksal kurgusu için 
biraz daha bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bu 
bilgilerde metin içerisinde "LATEX komutları" 
olarak yer almaktadır. Bu yaklaşım MS Word 
veya Corel Word gibi modern kelime 
işlemcilerinin WYSIWYG (What you see is What 
you get - ne görürsen o) yaklaşımında farklıdır. 
Bu tarz programlarda yazar metni girerken 
bilgisayarla karşılıklı etkileştiği için yazıcıdan 
çıkacak olanın aynısını ekranda görür. Fakat 
LATEX verilen komutlara göre yazıyı sadece 
çıktı durumunda son halini verir. 
 
Bu çalışmada, ilk bölümde LATEX ve TEX 
ifadelerinin ne anlama geldiği ve avantaj- 
dezavantajları, ikinci bölümde LATEX için 
gereken yazılımları, kurulumları ve 
ayarlamalarının nasıl yapıldığı, üçüncü bölümde 
hazır LATEX stil formatının nasıl kullanıldığı ve 
faydalanıldığı, son bölümde de bütün bu 
işlemlerin sonuçları irdelenmektedir. 
 
Latex nedir? 
TEX, Donald E. Knuth tarafından yazılmış metin 
ve matematik formülleri dizmek amacıyla 
kullanılan bir bilgisayar programıdır. LATEX, 
Leslie Lampart tarafından geliştirilen TEX 
komutları yardımıyla kullanımı daha kolay 
komutlar içeren ve sayfa düzeni, otomatik 
numaralandırma, atıf verme vb. özellikle içeren 
makro sistemidir [6].  
 
LATEX önceden belirlenmiş profesyonel bir 
şablon çerçevesinde, yazarlara dokümanlarını en 
yüksek dizgi kalitesinde hazırlama ve yazıcılarda 
basma olanağı veren bir makro pakettir. 
Şekil (1)'de örnek bir LATEX komut sistemini ve 
ekran çıktısını görmekteyiz. Bu komut düzenini 
kısaca açıklayacak olursak; 
 \documentclass[Metin font, sayfa tipi, vb. 
özellikler]{Metin türü(makale, kitap, broşür, vb.} 
\usepackage{Özel LATEX paketlerinin adları} 

\title{Başlık yazılan alan} 
\author{Yazarın adı} 
\begin{Yazının başladığı alan verilen isimle 
başlar ve o isimle bitirilir} 
\maketitle  (Yazının başlık kısmını oluştur) 
\end{begin ile başlayan kısmın adı yazılarak 
bitirilir} 
 
LATEX "Ley-tekh" veya "La-tekh" olarak telafuz 
edilmektedir. TEX'in yunanca yazılışı is 
\(\tau\epsilon\chi) ile oluşturulmaktadır. TEX 
telafuz edilirken Almancadaki "Ach" sesine veya 
Arapçadaki "Khalid" isminde olduğu gibi 
genizden söylenen "kh" sesine benzeterek 
söylenir. Bu ses Yunan alfabesindeki X veya "ki" 
harfinden esinlenmiş olup, Yunanca "texnologia" 
(teknoloji) sözcüğünün ilk hecesidir. 
 
Latex avantaj ve dezavantajları 
Avantajları: 

• Ücretsiz elde edilebilir; Hemen hemen 
her işletim sisteminde LATEX 
uygulaması internetten indirilip 
çalıştırılabilir. 

• LATEX platformdan bağımsızdır; LATEX 
ile oluşturulan metin açık bırakılabilir, 
herhangi bir bilgisayarda düzeltilebilir ve 
yazdırılabilir. 

• LATEX şık bir dizgi çıkışı üretir; Diğer 
düzenli kelime işlemcilerden, LATEX 
daha iyi dizgi yapılmış metin oluşturur ki, 
yazarın herhangi bir dizgi bilgisi 
olmasına gerek yoktur. 

• Matematiksel denklemlerin dizgisini 
otomatik yapar. Özellikle mühendislik, 
matematisyen ve diğer kullanıcılar 
dokümanlarında formül ve denklemlere 
ihtiyaç duyduklarında LATEX ile iyi 
görünümlü ve aynı kolaylıkta 
hazırlayabilirler. 

• Fiziksel format yerine mantık; Bu LATEX 
ile yapılan bütün formatlarda, kullanıcı 
sadece yazısının yapısını tanımlar. 

• Kararlılık; LATEX en kararlı (Stabil) 
yazılım paketine sahiptir. Bu olay 
1994'den beri oluşturulan her sürümü 
için kanıtlanmıştır. Veri kaybı gibi 
herhangi bir sorun yoktur [7]. 
 

Dezavantajları: 
• Dik öğrenme eğrisi; LATEX'i ilk kez 

kullanmaya başlayan bir kişi onu çok 
komplike bulabilir, hele bir Word veya 
diğer WYSIWYG programları ile 
başlayan bir kişi bu programları daha 
kolay bulabilir. Ama başladıktan sonra 
diğer programlarda daha kolay olduğu 
görülmektedir. Örneğin, içerdiği içerik 
tablolaştırma ile LATEX'de içindekiler 
kısmını oluşturmak çok kolaydır. 
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• Herhangi bir kurum desteği yoktur; 
LATEX herhangi bir şirket tarafından 
yapılmamıştır, bundan dolayı herhangi 
bir kişiyi arayamazsınız veya mail 
gönderemezsiniz. Bunun yerine birçok 
kitap, website, mail list ve kullanıcı 
grupları bulursunuz ve onlardan size 
sorunuzla ilgili geri bildirim yapılır. 

• Düzen değişiklikleri beklenenden daha 
komplikedir; Bazen kullandığınız bütün 
türler için çok fazla sınıf bilseniz de, çok 
özel değişiklikler isteyebilirsiniz. Bunu da 
birkaç dakika içinde genelde 
yapamazsınız [7]. 

 
Latex kurulumu 
LATEX'i istediğimiz herhangi bir metin editörü 
aracılığıyla yazmamız mümkündür. LATEX'de siz 
yazınızı oluşturan komutlar ile bir metin editörü 
ile yazabilirsiniz ama görsel formata çevirirken bir 
komut bloku ile dönüştürme işlemi yapmanız 
gerekmektedir. Bu şekilde TEX komutlarını 
kaldırıp sadece TEX komutlarına bağlı 
düzenlenmiş yazınızı elde etmiş olursunuz. Bu 
derleme işlemi için MİKTEX yazılımını [8] 
bilgisayarınıza kurmamız gerekmektedir. Daha 
sonra yazdığınız metni kaydederek dosya 
uzantısının. tex olmasını sağlamamız 
gerekmektedir. Bu işleme latekslemek 
denilmektedir. Derleme veya latekslemek işlemi 
için Şekil (2)'deki  gibi komut istemi penceresinde 
(DOS komut istemi) aşağıdaki komutları adım 
adım yapmanız gerekmektedir; latex dosyaadı. 
dosya uzantısı, latex denememakale.txt 
yazmanız gerekiyor. Eğer dosyanızda herhangi 
bir hata yoksa aynı dosya adına sahip bir dvi, log 
ve aux dosyaları elde etmiş olursunuz. 
Dosyanızın önizleme görüntüsü için, yap 
denememakale.dvi yazmanız yeterlidir. Eğer çıktı 
dosyanızı Postscript dosyası olarak isterseniz, 
dvips -o denememakale.ps denememakale.dvi 
yazmanız gerekmektedir. Şayet çıktı dosyasını 
pdf olarak almak isterseniz, ps2pdf 
denememakale.ps  yazmalısınız. Bu şekilde 
denememakale.pdf adında bir pdf dosyası elde 
etmiş olursunuz. 
 
Günümüzde birçok akademisyenin komut 
satırlarını zor ve kompleks olarak kabul 
etmesinden dolayı LATEX için geliştirilmiş 
ücretsiz yazım editörlerinden TEXmaker 
programı [9] üzerinden bu işlemleri nasıl 
yapılacağına değinilecektir.  
 
Kurulum için öncelikle MİKTEX (LATEX 
komutlarının çalıştığı yazılım) programını internet 
sitesinden indirip bilgisayarınıza kurmanız 
gerekmektedir. Aynı şekilde TEXmaker 
programını (LATEX yazım editörü) web 
sitesinden indirip yüklemeniz gerekmektedir. 

TEXmaker programında Şekil 5’de görüldüğü 
gibi ayarlamaların nasıl yapıldığı gösterilmek-
tedir. 
 
TEXmaker programında menüleri kısaca 
inceleyecek olursak, File Menüsünde yeni dosya 
açma, kaydetme, çıktı alma ve kapatma 
özellikleri, Edit Menüsünde kes, kopyala, 
yapıştır, arama, değiştirme gibi özellikler, Tools 
Menüsünde lateksleme, değişik formatlarda 
kaydetme işlemleri, Latex Menüsünde hazır 
LATEX kod blokları, Math Menüsünde hazır 
matematik fonksiyonları, Wizard Menüsünde 
hazırlayacağınız bir dokumana ait ayarları 
tanımlayıp birçok fonksiyonu yazmadan 
oluşturacağınız LATEX dosyanıza ait ayarlar 
bulunmakta, Bibliography Menüsünde kaynakça 
hazırlamaya ait hazır fonksiyonlar yer almakta, 
User Menüsünde hazır etiketler oluşturup 
bunlara kısayollar atanabilmekte, View 
Menüsünde ekranda kullandığınız LATEX 
dosyalarınız arasında geçiş yapmanıza olanak 
sağlamakta, Options Menüsünde programa ait 
yapacağınız ayarlar bulunmakta ve son olarak 
Help Menüsünde yardım dosyası bulunmaktadır. 
TEXmaker ile hazırladığınız bir LATEX 
dosyasını, öncelikle F1 veya Tools Menüsünde 
Quick Build seçeneği derliyorsunuz, eğer 
herhangi bir hatanız yoksa F2 veya Latex 
komutu ile dosyanızı tex dosya formatına 
dönüştürüyorsunuz, dosyanızı Dvi->Ps veya F4 
komutu ile ps uzantılı dosya formatına 
dönüştürdükten sonra, Ps->Pdf veya F8 komutu 
ile pdf türünde dosyanızı elde ediyorsunuz. 
Hazırladığınız dokumanın pdf olarak ekran 
görüntüsünü almak için ViewPDF veya F7 
kısayol tuşunu kullanabilirsiniz.  
 
Sonuç  
Yapılma süreci ve sonuçları herkes tarafından 
incelenmeyen, değerlendirilmeyen bir çalışma 
tamamlanmış değildir. Bu nedenle, bilimsel 
çalışmanın, sonuçları kadar okuyuculara 
ulaşması da çok önemlidir. Bir bilim adamı 
hazırladığı çalışma hakkında bilgi vermek için 
çalıştığı alan ile ilgili farklı dergileri 
kullanmaktadırlar. Okuyucular bu bilimsel 
çalışmayı öğrenmek, onun hakkında bilgi almak 
ve sonuçlarını irdelemek için yayınlandığı dergi, 
kitap ve benzeri araçları kullanmaktadırlar. Her 
dergi kendisine özgü bir yazım kuralı oluşturarak 
okuyucularına sunmaktadırlar. Bu noktada bilim 
adamlarının en büyük sorunu, yayınlarını 
gönderdiği her dergiye ait yazım kurallarını 
irdeleyip yazısını bu kurallar çerçevesinde 
hazırlamaktır. LATEX yazı editörü olarak burada 
karşımıza çıkmaktadır. Birçok akademisyen kod 
bloklarını kullanarak yayın hazırlamanın zor 
olduğunu düşünmesine rağmen LATEX bize 
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birçok avantaj sağlamaktadır. En önemli avantajı 
ücretsiz ve düzgün bir dizgi oluşturmasıdır.  
 
Editörler kendi dergilerine ait hazır LATEX stil 
dosyaları hazırlaması, hem bilim adamına büyük 
bir kolaylık sağlayacak hem de dizgi sırasında 
ekstra herhangi bir dizgici maliyeti 
oluşturmaksızın kendi dizgisini yapabileceklerdir. 

Zaman, maliyet ve stabilite açısından en önemli 
avantajı sağlayan LATEX diğer kullanılan görsel 
yazı editörlerine göre çok büyük üstünlük 
sağlamaktadır. Bu amaçla yapılan bu çalışmada 
TEX/LATEX hakkında temel seviyede bilgi 
verilmekte ve kullanılan yardımcı programlar 
tanıtılmaktadır.

 
\documentclass[a4paper,12pt]{article} 
\usepackage[utf8x]{inputenc} 
\title{Makale Başlığı} 
\author{Mahmut SINECEN} 
\begin{document} 
\maketitle 
Bu bir \LaTeX{} uygulamasıdır. 
\end{document} 

Makale Başlığı 
Mahmut SİNECEN 
August 25, 2009 
 
Bu bir LATEX uygulamasıdır. 

Şekil 1. LATEX Örnek Komut ve Ekran Çıktısı 
 

 
Şekil 2.  Dosya Komut İstemi ile LATEX Dosyası Oluşturmak 



Akademik Dizayn 2009;3(2):37-42.  SİNECEN M. 
 
 

41 
 

 
Şekil 3. MiKTeX Kurulumu 
 

 
Şekil 4. Texmaker Programının Kullanım Arayüzü 
 

 
Şekil 5.  TEXmaker programının konfigürasyon ayar arayüzü 
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