CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ

TÜRK DİL KURUMU SÜRELİ YAYINLAR VERİTABANI KULLANIM
KILAVUZU

Türk Dil Kurumunun Süreli Yayınları’ndan olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten,
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi ile Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi bir
veritabanında toplanarak PDF biçiminde kullanıma sunulmuştur. Veritabanında Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı Belleten’den 903, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’nden 489 ve
Türk Dili Dergisi’nden 20.038 olmak üzere

toplam 21.430 yazı bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumu bünyesinde bulunan Süreli Yayınların PDF biçimleri Süreli Yayınlar
Veritabanı içerisinde toplanmış ve kullanıma sunulmuştur. Buradan tüm araştırmacılar için
künye taraması yapılabilmektedir.
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Süreli Yayınlar Veritabanı anahtar kelime kısmına araştırma konusuyla ilgili anahtar
kelimeler yazılarak, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat
Dergisi ve Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi içerisinde yer alan PDF’ lere
ulaşılabilmektedir.
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Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar Veritabanında tarama yapıldığında, çıkan sonuçlardan
dergilerin içerisindeki makaleleri PDF olarak indirebilme imkânı sağlanmaktadır.
Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi içerisinde yer alan makalelerin tamamına erişim
sağlanamamaktadır. Tamamına ulaşabilmek için dergiye abone olmak gerekmektedir. Türk
Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi içerisindeki sayıların tamamına erişmek mümkündür.
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten Dergisinde de dergilerin sayılarının tamamına
erişmek mümkündür.
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YAYINLAR:
Türk Dili Dergisi: Dergide deneme, şiir, hikâye, eleştiri ve benzeri edebî ürünler
yayımlanmaktadır. Ayrıca Türkçenin ve Türk Edebiyatının güncel sorunlarını ele alan,
bilimsel veya popüler yazılar da yer almaktadır. Yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek
alıntı yapılabilmektedir.

Türk Dili, Türkçenin uzun soluklu aylık dergisidir. İlk sayısı Ekim 1951’de yayımlanmıştır.

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisinin hem güncel hem de geçmiş yıllara ait sayıları, Türk
Dili Dergisi yayınlarından ulaşılabilmektedir. Türk Dili Dergisinin aylık olarak yayınlanan
sayıların içeriğinin sadece bir kısmına erişilebilmektedir. Sayının tamamına erişim için
abone olmak gerekmektedir. Yazı, şiir ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntı
yapılabilmektedir.
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Derginin içerisine girildiğinde, içindekiler kısmından dergide yayımlanan yazılara
erişilebilmektedir. Ancak burada sadece yazıların belli kısımları görüntülenebilmektedir.
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi: 90’lı yıllarda Türk dünyasıyla ilişkilerin artmasıyla
birlikte, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında Türk dünyasının dili, sanatı ve tarihine
yönelik ortak çalışmalar da artmıştır. Türk dünyasıyla ilgili benzer çalışmaların süreli bir
yayın kapsamında değerlendirilmesi amacıyla da 1996 yılının Nisan ayında Türk Dünyası
Dil ve Edebiyat Dergisi yayın hayatına girmiştir.

NOT: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. Altı ayda
bir yayımlanır.
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Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisinin yayımlanmış olan sayılarında, derginin kapağı,
derginin içindekiler kısmı ve derginin tamamına erişim sağlanabilmektedir.
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’nde Türk yazı dilleri, lehçeleri ve edebiyatlarının
tarihî ve günümüzdeki özelliklerini, eserlerini, yazarlarını, sorunlarını ele alan bilimsel
yazılarla dil ve edebiyat araştırmalarına yer verilmektedir.
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Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisinin geçmiş yıllara ait sayılarına erişim
sağlanabilmektedir. Ayrıca Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisine DergiPark adresinden
de erişmek mümkündür. Oraya da yönlendirme yapılmaktadır.
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DergiPark’tan Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisinin sayıları tam metin olarak
indirilebilmektedir.
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten: Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kere
yayımlanır. Türkçenin güncel konularını ele alan bilimsel yazılara yer verilmektedir.
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Belleten Dergisi’nde yayımlanmış yazıları görüntüleyebilmek için gelinen bu sayfada,
önceki yıllarda yayımlanmış yazılara ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda dergilerin
künyelerine de erişim sağlanabilmektedir. Son sayıları görmek için de bir seçenek
mevcuttur.
Not: Ayrıca Belleten’in geçmiş yıllara ait sayılarının görüntülenebilmesi için DergiPark
adresine yönlendirme yapılmaktadır.
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Belleten’in yayımlanmış olan sayılarına bakıldığında, sayının içerisinde yer alan metnin
bilgilerine ulaşılabilmektedir. Belleten Dergisi’nin sayılarının künye bilgilerine yani yazının
kim tarafından yazıldığı, ne zaman yazıldığı, kimler tarafından onaylandığı gibi bilgilere
erişim sağlanmaktadır. Derginin içindekiler kısmının tamamının görülebileceği bir seçenek
de mevcuttur. Ayrıca derginin herhangi bir sayısına gelindiğinde geçmiş yıllara ait sayılara
da yönlendirme yapıldığı görülmektedir.
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Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten’de yayımlanmış olan dergilerin sayılarına tam metin
olarak erişim sağlanabilmektedir. Bütün kullanıcılara açıktır.
Kaçıncı sayı olduğu, yılı, her bir yazıya verilen DOI numarası belirtilmiştir.
DOI Numarası: Digital Object Identifier (Dijital Nesne Tanımlayıcı), internet üzerinde
yayımlanan içeriğe kolay erişimi sağlayan bir erişim numarasıdır.
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Yeni gelen yayınların bilgisi de burada yer almaktadır.
Detaylı Bilgi Almak için:
Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım
alınabilmekte ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla
danışma görevlilerine iletilebilmektedir.
Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55
E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cb_kutuphane/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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