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   CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ 

        TÜRKİYE MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI KULLANIM KILAVUZU 
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Türkiye Makaleler Bibliyografyası araştırmacıların daha etkin ve verimli makale taraması 
yapabilmeleri için Türkiye Makaleler Bibliyografyası ile Cumhuriyet Dönemi Makaleler 
Bibliyografyası üzerinde yapılan ayrıntılı bir çalışma sonucunda "1923'ten Günümüze 
Makaleler" sloganıyla şu an için 5 bin dergideki 1 milyona yakın bilimsel makale tek bir ara 
yüzden taranabilmektedir.  

 

 

 

Paylaş 

Sayısal ve istatistik 
verileri ile kısa bilgiler 
sunulmaktadır. 

23.12.2019 
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 Dergi Listesi bölümünde alfabetik olarak sistemdeki bütün dergiler listelenmektedir. Yayın 
adı, yayın yeri, MK yer no ve makale sayısının belirtildiği listede dergi içerisinde bulunan 
çeşitli konulardaki makalelerin bibliyografik künyelerine ulaşılmaktadır.  

 

 

 

A Dergisi seçildiğinde içinde 
bulunan 65 adet bibliyografik künye 
listelenmektedir. Künyelerden biri 
seçildiğinde künye detay sayfası 
görüntülenebilmektedir. 
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Makale arşiv bölümünde 2003-2011 yılları arasında yayımlanan Türkiye Makaleler 
Bibliyografyası basılı kaynaklarına erişim sağlanmaktadır. 

 

 

Burada Tarihe göre sırala, Konusuna 
göre sırala ve Dergiye göre sırala ile 
sınırlamalar yapılabilmektedir. 

Makale arşiv 
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Ara ve Detaylı Ara: Bu seçeneklerinden biriyle ulaşılmak istenilen makaleye erişim 
sağlanabilmektedir.  

Ara seçeneğinde araştırma yapmak istenilen konuyla ilgili kelime ya da kelime gurupları tırnak 
işareti içerisinde yazıldığında sonuç sayfasında arama teriminizin birebir geçtiği makaleler 
listelenmektedir.  

Osmanlı tarihi konusunda tırnak içinde arama yaptığımızda kelimelerin yan yana olduğu 
sonuçlar görülmektedir. 

 

 

‘’Osmanlı Tarihi’’ 

Bibliyografik künyelerden biri 
seçildiğinde künye detayı 
sayfası görüntülenmektedir.  
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Paylaş seçeneğinden belirlenen bibliyografik künyeler e-posta adresine ücretsiz ve üye 
olmadan gönderilebilmektedir.  

 

 

Detaylı Ara seçeneğinde makale adı, yazar adı, yayın adı, konu, ISSN, yayın yılı 
bölümlerinden bir veya bir kaçı belirlenerek arama yapılabilmektedir. Burada yapılacak 
aramalara içinde geçen veya başlayan gibi sınırlandırmalar getirilebilmektedir. 

 
 

 

cihaner@gmail.com 

E-posta adresi belirlendikten 
sonra paylaş simgesine 
tıklandığında künye bilgileri 
e-postanızda 
görüntülenmektedir. 

 

Osmanlı tarihi üzerine 

Ortaylı, İlber 

Türkiye Tarihi 

Detaylı ara bölümünde Osmanlı tarihi üzerine makalesi yazar adı ve konu 
belirtilerek arandığında yine aynı sonuca ulaşılmaktadır. Ayrıca burada da 
bibliyografik künye bilgisi e-posta yoluyla paylaşılabilmektedir. 
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Öneri I 

Türkiye Makaleler Bibliyografyası ana sayfasında yer alan Yardım seçeneğinden de sistemle 
ilgili bilgiler görüntülenebilmektedir.  

 

 

Öneri II 

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 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

Yardım 
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