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Türkiye Makaleler Bibliyografyası (TMB) 

Milli Kütüphane,  Mart 1952 yılından beri Kütüphaneye gönderilen bilimsel ve kültürel 
ağırlıklı dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye 
Makaleler Bibliyografyasını yayınlamaktadır.  

TMB’nda taranan süreli yayınların alfabetik listesi de verilir.  
 

1950 yılında UNESCO tarafından 'Bibliyografik Servislerin Islahı Konferansı'nda 
alınan karar uyarınca Türkiye Makaleler Bibliyografyası'nda künyeler 1952-1964 
yılları arası Türkçe başlıklarının yanında Fransızca çeviri başlığı ile birlikte 
yayınlanmış, ancak daha sonra makale hangi dilde yazılmış ise künyesi o dildeki 
başlık altında verilmeye başlanmıştır.  
 

1952-1985 yılları arasında üç aylık olarak yayınlanan Türkiye Makaleler 
Bibliyografyası, 1986 yılından itibaren aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. Her 
fasikül yaklaşık olarak 1700'e yakın makaleyi içermektedir. Bibliyografyada taranan 
yayınlar nitelik açısından; bilimsel ve kültürel değer taşıyan, hakemli yayınlardan 
oluşmaktadır.  
 

2003 yılına ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler Bibliyografyası, CD ortamında 
aylık olarak üretilmeye başlanmıştır. Üretilen CD lerde araştırmacıların alışkın 
oldukları düzeni korumak amacıyla bibliyografyalara ait PDF dosyaları da yer 
almaktadır. Basılan bibliyografya düzeni ile birebir aynı şekilde yer alacak olan PDF 
dosyalarında bir fasiküle ait tüm veriler bulunmaktadır. CD'de yer alan bibliyografik 
künyelere erişim, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlatılan, arama programıyla 
kolaylıkla sağlanmaktadır.  

Kütüphanemizde hazırlanıp yayınlanmakta olan Türkiye Makaleler 
Bibliyografyasındaki künyeler 1995 yılına ait sayılardan itibaren internet ortamında da 
yer almaktadır. 

 

http://www.mkutup.gov.tr/menu/35 
 
Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası :  

Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nın yayınlanmaya başladığı 1952 yılından önce 
yayınlanan makaleler ile 1952'den 1999 yılına kadar geçen sürede yayınlanmış, 
ancak bibliyografyada yer almamış makaleler ve 1952-1999 yılları arasında 
yayınlanan Türkiye Makaleler Bibliyografya’sında yer alan makale künyelerini 
kapsayan Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası CD olarak yayınlanarak 
araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Milli Kütüphane Başkanlığı, [2002]  

http://makale.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/CumMak 

http://makale.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/CumMak
http://makale.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/CumMak
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###################################################################  

UADMK - Açık Lisans Bilgisi  

Bu ders malzemesi öğrenme ve öğretme yapanlar tarafından açık lisans kapsamında 

ücretsiz olarak kullanılabilir. Açık lisans bilgisi bölümü yani bu bölümdeki, bilgilerde 

değiştirme ve silme yapılmadan kullanım ve geliştirme gerçekleştirilmelidir. İçerikte 

geliştirme değiştirme yapıldığı takdirde katkılar bölümüne sadece ekleme yapılabilir. 

Açık lisans kapsamındaki malzemeler doğrudan ya da türevleri kullanılarak gelir 

getirici faaliyetlerde bulunulamaz. Belirtilen kapsam dışındaki kullanım açık lisans 

tanımına aykırı olduğundan kullanım yasadışı olarak kabul edilir, ilgili açık lisans 

sahiplerinin ve kamunun tazminat hakkı doğması söz konusudur.  

Katkılar: 

Doç. Dr. Tülay Fenerci, AÜ, 17/6/2011, Metnin hazırlanması  

Rıza Burak Göksoy, AÜ, 26/6/2011, Metnin düzenlenmesi  
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