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Merkez kütüphane olarak üniversitemizin yeni eğitim döneminde yepyeni hedeflerimiz, amaçlarımız ve 
umutlarımızla siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek için yola çıktık. Üniversite hayatına başla-
dıkları andan itibaren yeni öğrencilerimize, eski öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize yeni 
eğitim-öğretim döneminde hizmet verecek olmaktan dolayı mutluyuz.  

 

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin, kütüphane hizmetlerinden faydalanabilmeleri için öğrenci kimliği 
veya geçici öğrenci kimlik belgesi ile başvurmaları gerekmektedir. Dolduracakları “üyelik formu” ile kü-
tüphanenin bir üyesi olabileceklerdir. 

 

UNUTMAYIN, 

 Bilimsel bilgiye erişmek için doğru adrestesiniz!                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane 

 

Yeni Bir Başlangıç 

 
 

 Niçin Veri Tabanı? 

Günümüzde, özellikle teknolojik gelişmeler ve internetin yaygın olarak kullanılmaya başlanması gibi 
etkenler bilginin büyük bir hızla artmasına ve yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda da 
elektronik olarak erişilebilen zaman ve mekan sınırlamasının olmadığı bilgi kaynaklarının sayısında da 
artış gerçekleşmiştir. Bu elektronik bilgi kaynakları basılı kaynaklara oranla daha az yer kaplamakta, 
depolama, iletişim ve erişim teknolojilerinin maliyeti de zaman içerisinde düşmektedir. Çok çeşitlenen 
elektronik bilgi kaynaklarından birisi de veri tabanlarıdır. 

 

Artık internetten her türlü bilginin bulunabildiği ancak bu bilgilerin doğruluğuna güvenilemeyeceği ve 
bilimsel çalışmalarda yer almasının şüphe uyandırdığı bilinen bir gerçektir. Elektronik kaynaklar içinde 
önemli bir yere sahip olan veri tabanları ise bilimsel bilgiye erişimde araştırmacılara büyük kolaylıklar 
sağlamaktadır.  
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Veri tabanını, çeşitli bilgi kaynaklarından, hedef ve kapsamına göre kesin ölçütler kullanılarak çıkarı-
lan ham verilerin (çoğunlukla basılı literatürden), bilgisayar ortamına aktarılıp, tarama işlemleri için 
çeşitli formatlarda hazırlanarak kullanıcının hizmetine sunulan işlenmiş bilgi topluluğu olarak tanımla-
yabiliriz. 

Veri tabanlarının en önemli özelliği, çok sayıda verinin elektronik ortamda depolanması ve bunlara 
farklı erişim noktalarından uzaktan erişimin sağlanabilmesidir. 

Veri tabanları; 

 - Bilgi/belgenin nerede olduğunu, 

 - Bilgi/belge hakkında çok kısa ve özetlenmiş bilgiyi, 

 -Bilgi/belgenin tümünü, PDF, HTML gibi formatlarda kullanıcılarına çeşitli yollardan iletmekte-
dirler. 

Veri tabanları genelde, bibliyografik ve tam metin olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 

*Kütüphanemizin abone olduğu bibliyografik veri tabanları: 

 
 Web of Science: Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde 
gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan oluşturu-
lan, çoklu disiplinde, yüksek kalitede araştırma bilgisini sağlayan, konu ve atıf veri tabanıdır. Kapsa-
mında ;  

 Science Citation Index Expanded : 6500’den fazla dergi, 

Social Science Citation Index : 1800’den fazla dergi, 

Arts& Humanities Citation Index: 1150’den fazla dergi olmak üzere Web of Science veri tabanı, 

toplam 9400’ün üzerinde dergiyi indekslemektedir 
 
 
 Cab Abstract: Ziraat, tarım, ormancı-
lık ve yaşam bilimleri içinde birbirine ilişkin 
disiplinlerin uluslararası yayınlarını kapsayan 
bibliyografik veri tabanıdır. 1973 yılından itiba-
ren yayınlanan literatürü kapsayan CAB 
Abstract, konusunda yayınlanan en temel veri 
tabanıdır. İçerdiği konular; ziraat, ormancılık, 
beslenme, hayvan sağlığı, doğal kaynakların 
korunması ve yönetimi ile ilişkili alt konularıdır.  
 
 
 
 Journal Citation Reports: Journal 
Citation Reports dünyadaki önemli araştırma 
dergilerini sistematik bir şekilde analiz ederek 

bilim dallarına göre dergilerin karşılaştırmalarını sunan bir kaynaktır. JCR dergilerin etki değerleri 
(Impact Factor), araştırma performansı ölçümlerinde vs. başvurulabilecek temel kaynaktır. JCR atıf 
verileri ISI tarafından indekslenen 7,500 dergiden sağlanmaktadır. Bu veriler dünya genelinde 200 
farklı disiplinde 1,900’ü aşkın yayıncıyı kapsamaktadır.  Veri tabanının, sadece aboneliği yapılmış 
olan 2007 ve 2008 yıllarına erişimi vardır. 
 
 
 
 MathSciNet: Matematik ve uygulama alanlarını kapsayan  American Mathematical Society 
tarafından üretilen bibliyografik bir veri tabanıdır. İçerisinde 1.400.000 makalenin özeti ve değerlendir-
mesi bulunan matematik konusundaki en önemli veri tabanıdır. 1940 yılından günümüze kadar mate-
matik ve ilgili konularda yapılmış yayınlar ile yayınlara ait eleştiri, atıf, bibliyografik bilgi ve özet ver-
mektedir.  
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Abone olduğumuz bibliyografik veri tabanlarının Mayıs-Ağustos 2009 kullanım is-
tatistikleri şu şekildedir: 

 
 
    
 
  Görüntülenen Kayıt  
Veri Tabanı  Sayısı 

 
 
 
 
 
 

Toplam        392698
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Kütüphanemizin abone olduğu tam metin veri tabanları: 

 

 Annual Reviews: Veri tabanında değişik disiplinlerde 38 yayın bulunmaktadır. Annual Reviews 
serisi her bilim dalında temel referans kaynağı niteliğindedir ve bilim dünyasındaki son gelişmeleri sunar. 
Annual Reviews serisinde yer alan yayınların aynı zamanda tüm eski sayılarına da erişilebilir. 1932-2001 
arası yayınlanan ciltlere online olarak taranabilir  ve PDF formatında erişilebilir. 

 
 Cochrane Library: Cochrane Library hasta bakım alanlarındaki (hastaneler, sağlık kuruluşları 
vb.), her düzeyde araştırma, öğrenme, finanse etme ve idare etmeden sorumlu olanları bilgilendirmek için 
yüksek kalitede veri sağlayan veri tabanlarını içeren bir koleksiyondur. Cochrane  Library’nin kapsamında 
2,800 ’den fazla Cochrane Sistematik Review ve  1640 protokol yer alır. 
 
 EBSCO HOST Veri Tabanları: Toplamda 6523 dergi bulunan EBSCO HOST veri tabanları şun-
lardır: Academic Search Complete , Business Source Complete, Book Index with Reviews, Computers & 
Applied Sciences Complete, Dynamed, Environment Complete, Eric,Health Source: Nursing / Academic 
Edition, History Reference Center, Humanities International Complete, Legal Collection, Library, 
Information Science & Technology Abstracts with Full Text, MasterFile Premier, Medline, Newspaper 
Source, Professional Development Collection, Psycology and Behavioral Science Collection, Regional 
Business News, Religion and Philosophy, Serials Directoryç 
 
 IEEE Electronic Library: IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknoloji-
leri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır Veri tabanında 309 dergi bulun-
maktadır. 1988’den günümüze kapsamında yer alan bütün yayınların arşiv erişimi, 1950-1987 yılları ara-
sında seçimli tam metin doküman arşivi, 1.3 milyondan fazla tam metin doküman bulunmaktadır. 
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Web of Science 360466 

MathSciNet 3467 

JCR 25973 

CAB Abstract 2792 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hch
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hch
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pbh
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 JSTOR: Sanat, fen bilimleri, işletme, dil ve edebiyat konularında 472 adet dergiyi içeren, 
arşiv niteliğinde bir veri tabanıdır. 1880 yılına kadar geriye dönük arşive sahiptir. Dergilerin ilk çıkış 
sayısından günümüze kadar olan tüm sayılara tam metin erişim sağlamaktadır. Bazı dergilerde eri-
şim 2004’ün son sayısına kadar çıkabilmektedir. 

 

Ovid: Lippincott Williams & Wilkins yayınevi tarafından yayınlanan tıp konusundaki 277 adet 

dergiye tam metin erişim sağlar. Tam metin olarak erişilen bu dergilerin içinden seçilen impakt faktö-
rü yüksek 50 adet dergiye ise arşivleri ile birlikte tam metin erişim mümkündür.  
 
 

 
 
 Sage: Sage Veritabanı iletişim, 
eğitim, yönetim ve organizasyon, malzeme 
bilimi, kriminoloji, hemşirelik ve sağlık bi-
limleri, siyaset, politika, psikoloji, sosyoloji 
kentsel araştırmalar ve şehir planlama gibi 
konularda 483 adet tam metin dergiye eri-
şim olanağı sunmaktadır. 

  

 

 

 Science Direct: ScienceDirect, 
Elsevier yayınevinin, çeşitli uzmanlık dalla-
rını kapsayan 1800 dergisine, 1997’den 

günümüze tam metin erişim imkanı sağlayan bir disiplinlerarası veritabanıdır. Science Direct, 2003 
yılında Academic Press Yayınevi ile birleşmiştir. Bu tarihten itibaren de Academic Press dergilerine 
Science Direct veri tabanından erişilebilmektedir. 

 

 
 Springer Link: Springer yayınevi tarafından yayınlanan ve kimya, fizik, tıp, matematik, hu-
kuk, ekonomi vb. konuları kapsayan 1150 dergi geri dönüşümlü olarak tam metin erişim sağlamakta-
dır.  
 
 
 Taylor & Francis: Fizik, matematik, mühendislik, teknoloji, eczacılık, tıp, biyoloji, psikoloji, 
eğitim, işletme, kimya ve beşeri bilimlerde yaklaşık 1165 dergiye 1997'den itibaren tam metin erişim 
sağlamaktadır.  
 
 
 
 
 Wiley – Blackwell: İş, finans ve yö-
netim, hukuk, tarih, kimya, biyoloji, tıp bilimle-
ri, bilgisayar bilimi, yer bilimleri, matematik ve 
istatistik, fizik, eğitim, mühendislik, psikoloji, 
sanat, beşeri bilimler gibi tüm ana bilim dalla-
rını kapsayan Wiley-Blackwell veritabanı kap-
samında yaklaşık tam metin 3 milyon makale-
ye erişilebilen dergi sayısı da 1059’dur. 
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Abone olduğumuz tam metin veri tabanlarının Mayıs-Ağustos 2009 kullanım ista-
tistikleri şu şekildedir: 

 

Toplam    35825 
 
 
 
 

 
 

 

 

Çok çeşitlenen elektronik bilgi kaynaklarından birisi de “elektronik kitaplardır”. 
Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan basılı kitaplar  son zamanlarda popülaritesi 
günden güne artan elektronik kitaplara dönüşmüştür.  

Kullanıcılarımıza araştırmalarında büyük kolaylıklar sağlayan elektronik kitap kolek-
siyonunun bulunduğu iki veri tabanına aboneliğimiz bulunmaktadır. 

  

 

 

 

 Ebrary: Tüm akademik konuları kapsayan (multi-disciplinary), kitap ve diğer dokümanların tam 
metinlerini içeren, elektronik kitap veri tabanıdır.  Veri tabanında dünyanın önde gelen 180 yayıncısına ait 
toplam 43.900'ün üzerinde kitap, harita, rapor ve diğer dokuman yer almakta ve her ay yüzlerce yeni ki-
tap eklenmektedir.  

 

 

       Springer E-Kitaplar: Veri tabanı bilim, tıp, teknik alanındaki güncel eserleri online olarak sun-
maktadır. Sınırsız eş zamanlı kullanıcı sayısı, online görüntüleme sayesinde yazılım yüklemeye veya 
büyük dosyalar indirmeye gerek olmaması, bütün katalog üzerinde tam metin tarama gibi imkanı veren 
veri tabanı Springer yayınevinin yayınladığı 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarındaki 12.040 elektronik kita-
ba erişim sağlar.  
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Veri Tabanı 

Görüntülenen Tam 

Metin Makale Sayısı 

Science Direct 18505 

EbscoHost 5911 

Wiley-Blackwell 3680 

Springer Link 3667 

Ovid 1394 

Sage 827 

Taylor & Francis 824 

Jstor 686 

Annual Reviews 163 

Cochrane 138 

IEEE 33 
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Abone olduğumuz elektronik kitap veri tabanlarının Mayıs-Ağustos 2009 kulla-

nım istatistikleri şu şekildedir: 

 

 

 
Kütüphane Mayıs-Ağustos 2009  Genel İstatistikleri 

Genel Kütüphane Kullanımı: 

 

Mayıs-Ağustos aylarında Merkez Kütüphanemizden toplam 29143 kişi yararlanmıştır. Aşağıdaki tablo-
da aylara göre kütüphanemizin niceliksel kullanım bilgilerini görebilirsiniz. 

 

 

 

Mayıs-Ağustos döneminde kütüpha-
nemiz 89 gün açık bulundurulmuş, 
mesai saatleri içinde toplam kullanım 
27427, mesai dışı saatlerde (akşam 
ve hafta sonu) ise toplam kullanım 
1716 kişi olmuştur.  

 

 

Mayıs-Ağustos aylarında kütüphane-
mizde yer alan internet salonunda 
bulunan 11 adet bilgisayardan yarar-
lanan öğrenci sayısı 3052’dir.  

ADÜ KÜTÜPHANE E-BÜLTENİ 
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Veri Tabanı Adı 

Görüntülenen Yayın   

Sayısı 

Ebrary 1371 

Springer E-
Kitaplar 439 

Toplam 1810 
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Süreli Yayınlar Bölümü: 

Mayıs-Ağustos ayları içerisinde 34 akademik personel, 11 idari personel, 315 öğrenci olmak üzere 
toplam 360 kullanıcı Süreli Yayınlar Bölümü’nden faydalanmıştır. 

 

Süreli yayınların Mayıs-Ağustos 2009 aylarına göre ödünç verme istatistikleri şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödünç Verme Bölümü: 

Mayıs-Ağustos aylarında toplamda 1740 kullanıcı 2477 kitap ödünç almıştır. 

 

Ödünç verme bölümünün Mayıs-Ağustos 2009 aylarına göre kitap ödünç alma istatistikleri şu 

şekildedir: 
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Mayıs-Ağustos aylarında ödünç alınmış olan materyalin kullanıcı gruplarına göre dağılımını incelediği-
mizde; 156 idari personele 224 adet kitap, 363 akademik personele 520 adet kitap, 1211 öğrenciye 
1733 adet kitap olmak üzere toplam 1730 kişiye 2477 adet kitap için ödünç verme işlemi gerçekleştiril-
miştir.  
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 Kütüphaneler Arası İşbirliği  

    (ILL) 

Kullanıcılarının araştırmalarını en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamak ve bu araştırmalarında gerekli 
olan bilgi-belge ve her türden dokümana erişimi sağlayabilmek üniversite kütüphanelerinin öncelikli 
hizmet politikaları içinde yer alır.  

Ancak, bir kütüphanenin kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütün bilgi kaynaklarına sahip 
olması imkansızdır. Bu nedenle kütüphaneler sahip olmadığı bilgi kaynaklarına erişim sağlamak ve 
kullanıcı gereksinimlerine cevap vermek için diğer kütüphane ve bilgi merkezleriyle işbirliği gerçek-

leştirmektedir. 

 

İşbirliği Nedir? 

 

Üniversite kütüphaneleri arasındaki işbirliği çerçevesinde bazı kütüphane materyallerinin karşılıklı kul-
landırılması amacıyla işbirliğine dahil kütüphanelerle irtibat kurarak ödünç kitap, basılı veya elektronik 
belge sağlama ve gönderme işidir. Kütüphanelerarası ödünç verme ve belge sağlama bu işbirliğinin en 
yaygın örnekleridir 

Kütüphanemizde bulunmayan kaynaklar için yapılan istekler  e-posta, faks, posta, elektronik ya da 
Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS)  ile istek yapılacak kütüphaneye gönderilir. 
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Kütüphanemizde Uygulaması Nasıl olur? 

 

Kütüphaneler arası ödünç alma için, 

1- Adnan Menderes Üniversitesi akademik ve idari personeli olmak şarttır. 

2- Kütüphanemize gelerek Kütüphaneler Arası Kitap/Fotokopi İstek Formu doldurulur. Bu form isteni-
len materyal ve kullanıcı iletişim bilgilerini içerir. 

3- Ödünç materyal, makale fotokopisi isteklerinde her şartta karşı kütüphanenin kuralları (istek yön-
temi, ödünç verilecek materyallerin sayısı ve ödünç süresi, fotokopi ücreti, gönderme şekli,  süre 
uzatımı yapılıp yapılmayacağı, kaybolması ya da zarar görmesi halinde uygulanacak yaptırım vb.) 
geçerlidir. 

4- İstekler kütüphanemiz tarafından teslim alınır ve iadesi kütüphanemiz tarafından yapılır. 

5- Haberdar edilen istekli kütüphanemize gelerek ödünç materyalleri teslim alır. 

6- Ödünç istenen materyallerin kütüphanemize gelmesi ve iadesi ile ilgili harcamalar istekte bulunan 
okuyucu tarafından karşılanır. 

7- İstekli, materyalleri telif haklarını ihlal etmeden kullanmayı ve istenen sürede iade etmeyi kabul 
etmiş sayılır. 

8- Kayıp ve zarar görmüş materyalden ödünç alan kişi sorumludur. 

9- Materyallerin ödünç süresinin uzatılması için isteklinin iade tarihinden bir hafta önce ilgili persone-
le isteğini bildirmesi gerekir. Sürenin uzatılması karşı kütüphanenin izni ile gerçekleşmekte ve bu 
süre kütüphanelere göre farklılık gösterebilmektedir. 

10- İstenen materyal makale, kitap fotokopisi ise Kütüphaneler Arası Kitap/Fotokopi istek Formu dol-
durur. Karşı kütüphanenin hesap numarasına fotokopi bedeli istekli tarafından yatırılır ve belgesi 
kütüphanemize teslim edilir. Ancak artık bilgi merkezlerinin hemen hepsine okuyucu bağımsız olarak 
başvurabilmekte ve işlemler daha hızlı yürümektedir. Kullanıcı yurt içi veya dışı fotokopi, online ma-
kale, patent, uluslar arası standartlar (ASTM, ISO, DS-EN-CEN-CENELEC, MILSPEC ve IEC stan-
dartları), yurt dışı tezler  vs. isteklerinde ULAKBİM’in ( http://www.ulakbim.gov.tr ) Ulusal Belge 

Sağlama Sistemi (UBSS) ne yönlendirilir. 

 Yurt içi tezler için Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi http://tez2.yok.gov.tr/  tek adresimiz-
dir.  

Bu adreslerden isteme yöntemleri, ücretler vs. ayrıntılı bilgiye ulaşılabilmektedir. 

 

Kütüphanelerarası ödünç verme için; 

1- Müracaat eserleri (sözlükler, ansiklopediler, indeksler, almanaklar, yıllıklar, atlaslar v.b.), 

süreli yayınlar, reserv kaynaklar, basılı olmayan lisans üstü ve doktora tezleri, yazma ve nadir bas-
ma eserler, harita ve slaytlar, CD-ROM’lar, video ve teyp kasetleri vb. materyaller, ayırtılmış kitaplar, 
müzik notaları, koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller v.b., Daire Başkanlığı tarafından belirlenen 
ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller ödünç verilmezler. 

2- Ödünç materyal isteğinde bulunan kütüphane Kütüphaneler Arası Kitap/Fotokopi İstek Formunu 
faks, posta veya elektronik posta yolu ile kütüphanemize iletmelidir. 

3- İstekler isteği yapan kütüphane adresine kargo ile gönderilir. 

4- Masraflar istekte bulunan kütüphaneye aittir ve gönderme ve iade kargo ile yapılmalıdır 

5- Adnan Menderes Üniversitesi Küt. Dok. Dai. Bşk. kullanıcılarının, kütüphaneler arası ödünç veri-
len kitaplara ihtiyaç duyması halinde, kütüphanenin yayınları geri isteme hakkı saklıdır. İlgili kütüp-
haneye yapılan geri isteme duyurusunu takip eden 72 saat içinde ödünç alınan kitaplar kütüphaneye 
iade edilmelidir.  

6- Süre uzatımı 1 defa olmak üzere iade tarihinden 1 hafta önce kütüphanemize başvurulduğu tak-
dirde gerçekleştirilir. 

7- Yıpranan ya da kaybolan ödünç materyalden istekli kütüphane sorumludur ve cezai yaptırımlar 
kütüphanemiz tarafından belirlenir. 

ADÜ KÜTÜPHANE E-BÜLTENİ 

I  

http://www.ulakbim.gov.tr/
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Galileo mu Kaşgarlı Mahmut mu? 

Divân-ı Lügati’t Türk Üzerine 

 
Türkçe’nin bilinen en eski sözlüğü olan Divân-ı Lügati’t Türk 1072-1074 yılları arasında Bağdat’ta 
Kaşgarlı Mahmut tarafından  Arap harfleriyle yazılmış Türkçe sözlüktür. Dönemin revaçta olan dilleri 
Arapça ve Farsça’ya karşı Türk dilinin üstünlüğünü ispatlama amacıyla yazıldığı bilinen gerçekdir.  

 
1630 yılında İtalyan bilim adamı Galieo dünyanın yuvarlak oldu-
ğunu iddia ettiği için Roma engizisyon mahkemelerinde yargı-
lanmıştı. Divân-ı Lügati’t Türk’ün ilk sayfasında yer alan yandaki 
yuvarlak çizim ise dünyayı temsil etmektedir. Üzerinde hangi 
uygarlıkların nerelerde yaşadıkları ifade edilmektedir. İşte bu da 
Divân-ı Lügati’t Türk hakkında bilinmeyen gerçeklerdendir.  
 
Sadece bir sözlük gözüyle bakamayacağımız Divân-ı Lügati’t 
Türk’ün bu özelliğinin bilinmemesinin en önemli nedeni yaklaşık 
800 yıl boyunca varlığının gizli kalmış olmasından kaynaklana-
bilir. 

  
 
  Etkinlikler ve Toplantılar 

 

 

 20 – 22 Mayıs 2009 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen 5. TÜBİTAK-EKUAL toplantısına Daire 

Başkanı Erdoğan  Erbiş  ve Uzman Altan Çolakkol katılmıştır. 

18 Haziran 2009 tarihinde Manisa’da Elginkan Vakfı tarafından gerçekleşen “Sözlü İletişim ve 

Beden Dili” konulu toplantıya personellerimiz Hicran Tokgöz, Sema Üreten, Altan Çolakkol, Nevin 

Okur, Cevher Atıgan katılmıştır. 

24 Haziran 2009 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi’nde Kamu İhale Kurumu tarafından gerçekle-

şen toplantıya Daire Başkanı Erdoğan  Erbiş,   personellerimiz Sema Üreten, Altan Çolakkol, Timur 

Akyüz, Serkan Atlıhan, Özden D. Faydalıgül, Fazlı Uzan  katılmıştır. 

16 Temmuz 2009 tarihinde Manisa’da Elginkan Vakfı tarafından gerçekleşen “İletişim Becerileri” 

konulu toplantıya personellerimiz Hicran Tokgöz, Altan Çolakkol katılmıştır. 
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  Modern Bilimin Oluşumu 

  Yazarı: Richard S. Westfall  

  Yayıncı: TÜBİTAK 

  Yayın Yılı: 2008 

  Bulunduğu yer: Ziraat Fakültesi Kütüphanesi 

 

 

 

Bilimsel devrim, doğa konusundaki düşünce kategorilerinin yeniden yapılanmasından öte bir şeydi. 
Bilimsel araştırma etkinliklerinde gittikçe artan sayıda kişinin yer almasını ve modern yaşamda gittikçe 
daha etkin rol oynayan yeni bir kuramlar kümesinin yayılmasını da ifade eden toplumsal bir olguydu." 
Richard S. Westfall, modern bilimin oluşmasındaki esas öğenin, düşüncelerin kendi iç mantıkları uya-
rınca gelişmeleri olduğu kanısındadır. Onun deyimiyle bu kitap, bilimsel devrim tarihinde ağırlık mer-
kezinin, düşünce tarihi olduğuna dair inancın bir ifadesidir (Arka kapaktan). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kadından Kentler 
Yazarı: Murathan Mungan  

Yayıncı: Metis 

Yayın Yılı: 2008 

Bulunduğu yer: Söke M.Y.O. Kütüphanesi 

 

 

 

Kadından Kentler, Murathan Mungan’ın 16 kentte geçen 16 hikâyeden oluşan hikâyeden oluşan ve 
Metis Yayınları'ndan çıkan öykü kitabıdır. İzmir, Adana, Trabzon, Bursa, Amasya, Ankara, Samsun, 
Sinop, Afyon/Denizli, Kırşehir, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Gümüşhane, Mersin, İstanbul, öykü kita-
bında geçen kentlerdir. Bu on altı kentte bir biçimde karşı karşıya gelen kadınlar, bu karşılaşmadan 
yaşamları için gereken bir şeyi öğrenip yollarına ve öykülerine devam ederler (Vikipedia).  
  

“Sessiz bırakılma yerlerinizle karşı tarafı konuşarak boğmaya yönlendiren sistem aynı sistem. Sussa-
nız da, konuşsanız da aynı kapıya çıkıyor. Ben daha derin bir yerden eko vermeye çalışıyorum. Ka-
dından Kentler de bu anlamda olmak üzerine bir kitap aslında” (M. Mungan).  

 
Kitap Tanıtımları 

ADÜ KÜTÜPHANE E-BÜLTENİ 
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http://www.metiskitap.com/Scripts/Catalog/Book.asp?ID=2046
http://tr.wikipedia.org/wiki/Metis_Yay%C4%B1nlar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Adana
http://tr.wikipedia.org/wiki/Trabzon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amasya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Samsun
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sinop
http://tr.wikipedia.org/wiki/Afyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Denizli
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1r%C5%9Fehir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Diyarbak%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erzurum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kayseri
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fhane
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mersin
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
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Sokrates: Tanrıdan İnsana Karanlıktan Aydınlığa 
  Yazarı: Josef Toman, Miroslova Tomanova 

 Yayıncı: Yurt Kitap Yayın 

 Yayın Yılı: 2006 

 Bulunduğu yer: Merkez Kütüphane 

 

 

 

Atina Devleti’ne meydan okuyan, ölüme gülümseyerek giden, şüphe ve sorgunun büyük ustasının, 

Filozof Sokrates’in romanı.  

 

Arkhon Basileus başındaki mersin ağacından yapılmış tacı düzeltti, ayağa kalktı, davalıya döndü ve 

şöyle dedi:  

”Kendini savunma zamanın geldi, Sokrates. Konuş! ..”  

 

Dolu su saatinin damlaları sessizliğin içinde birer birer düşmeye başladılar. Sokrates susuyordu. Bir 

şeyler dinlermiş gibi, başını hafifçe yana doğru eğdi. Derin sessizliğin sebebi sanki yalnızca o değildi; 

onunla birlikte bütün aeropagos, tüm Atina, hatta gökyüzü ve yeryüzü de susuyor gibiydi. Beş yüz çift 

göz üzerinde dolaşıyor, çıplak ayaklarını ve güçlü kollarını süzüyor, beyaz keten khitonunda gezini-

yor, mühürlenmişçesine sımsıkı kapalı duran dudaklarına ve yüzüne bakıyordu. Sokrates ne zaman 

konuşmaya başlayacaktı! ..(Tanıtım yazısından). 

ADÜ KÜTÜPHANE E-BÜLTENİ 
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Kitap Tanıtımları 

http://kitap.antoloji.com/kisi.asp?CAS=205215
http://kitap.antoloji.com/kisi.asp?CAS=205216
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