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ADÜ Kütüphane E-Bülteni faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında, paydaşlarımız için daha 
fazla farkındalık oluşturma, sürekli bilgilendirme ve tanıtım amacıyla hazırlanmaktadır. Araştırmacılar,  
Bültenin her sayısında mutlaka kendileri için faydalı bilgiler bulacaklardır. Bültenimiz, (Ocak-Nisan) Hazi-
ran, (Mayıs-Ağustos) Ekim, (Eylül-Aralık) Şubat aylarında yılda üç defa yayımlanacaktır.  

 

Misyon ve Vizyonumuz 

Daire Başkanlığımızın Stratejik Planı’nda Misyonumuz “Üniversitemizin temel misyonunda yer 
alan,  hedeflenmiş olan eğitim-öğretim düzeyine erişilmesi ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilebil-
mesi amacına yönelik, gerekli olan bilgi ve belge hizmetlerini çağın gerektirdiği şekilde vermek” olarak 
belirlenmiştir.  

Vizyonumuz ise bilgi hizmetleri taleplerini en üst düzeyde karşılayabilen, çağın gerektirdiği en iyi 
şekilde sunan ve Üniversitemiz-Ülkemizin gelişimine katkıda bulunan örnek bir bilgi merkeziörnek bir bilgi merkezi olmaktır. 

ADÜ MERKEZ KÜTÜPHANE HAKKINDA 

Genel ve Ġstatistiki Bilgiler 

 

GENEL BĠLGĠLER: 

Merkez Kütüphane, 1993 yılında Dokuz Eylül 

Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yükse-
kokul kütüphanesi devir alınarak kurulmuştur. 

 

Merkez Kütüphane, 1700 metrekarelik kullanım 

alanı ve 350 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Eği-
tim - öğretim dönemi süresince hafta içi; saat 08:00 
– 20:00, Cumartesi günleri; saat 09:00 – 16:30 arası 
hizmet verilmektedir. Eğitim-öğretim dönemi dışında 
08:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

 

Kütüphanemiz koleksiyonunda  38258 adet ki-

tap, 623 adet tez, 417 adet CD+VCD, 87 adet Braille 
alfabesiyle yazılmış kitap bulunmaktadır. 

 

Kütüphanemizde, görme engelliler odası, inter-

net salonu ve satranç odası bulunmaktadır. 
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Başlarken…. 

 

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



 

 

Süreli Yayınlar Servisi, kütüphanemizin birinci katında 
hizmet vermektedir. 108 adet ücretli, 243 adet ücretsiz ol-
mak üzere toplam 351 adet basılı süreli yayınımız bulun-
maktadır. 

 

GENEL KULLANIM BĠLGĠLERĠ: 

 

 Kütüphane Kullanımı: Ocak-Nisan aylarında Merkez 

Kütüphanemizden toplam 61257 kişi yararlanmıştır. Aşağıdaki 
tabloda aylara göre kütüphanemizin niceliksel kullanım bilgile-
rini görebilirsiniz. 

 

 

 

Ocak-Nisan döneminde kütüphanemiz 89 gün 
açık bulundurulmuş, ortalama günlük kullanım 688 
kişi olmuştur. Mesai dışı saatlerde ise toplam kulla-
nım 5137 kişi olmuştur. 

 

 

Ocak-Nisan aylarında kütüphanemizde yer 
alan internet salonunda bulunan 11 adet bilgisayar-
dan yararlanan öğrenci sayısı 4823’tür. 

 

 

 

 

 

ÖDÜNÇ VERME SERVĠSĠ BĠLGĠLERĠ: 

 

 

 Nisan Ayı sonu itibariyle 670 akademik per-

sonel, 308 idari personel ve 5180 öğrenci olmak 
üzere toplam üye sayımız 6158 kişidir. Ocak-Nisan 
aylarında 326 yeni üye kaydı ve 128 üyelik iptali işle-
mi gerçekleştirilmiştir 

 

 

 

Ocak-Nisan aylarında, 2912 kişi 4160 adet 
kitap için süre uzatımı işlemi yaptırmıştır. 5664 kişi 
8095 adet kitap iadesi gerçekleşmiştir. 36 kişi için 
ayırtma ve 185 kişi için de gecikme cezası işlemi 
uygulanmıştır. Ödünç verme servisinde toplam işlem 
gerçekleştiren kişi sayısı 14602’dir. Ortalama günlük 
işlem yaptıran kişi sayısı 174 olmuştur. 
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Yandaki tabloda ödünç verilen materyal sayısının 
Ocak-Nisan ayları içerisinde dağılımı yer almaktadır. Buna 
göre en çok ödünç materyal alımının olduğu ay Mart ayı 
(2493 adet) en az ödünç materyal alımının olduğu ay ise 
Ocak ayıdır (1553 adet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan aylarında ödünç alınmış olan mater-
yalin kullanıcı gruplarına göre dağılımını incelediği-
mizde; 193 idari personele 276 adet kitap, 447 akade-
mik personele 639 adet kitap, 5073 öğrenciye 7247 
adet kitap olmak üzere toplam 5713 kişiye 8162 adet 
kitap için ödünç verme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

SÜRELĠ YAYINLAR SERVĠSĠ BĠLGĠLERĠ: 

 

Süreli yayınlar bölümünden Ocak-Nisan aylarında 

37 akademik, 15 idari, 1004 öğrenci olmak üzere toplam 
1056 kişi yararlanmıştır. Toplamda 229 kişiye 429 adet yayın ödünç verilmiştir. 17 kişiye geciktirme cezası 
uygulanmıştır. 

 

Ayrıca, kütüphaneye gelen belirli süreli yayınlarda 

seçilen makalelerin bibliyografik bilgilerinin girildiği,  
yazar-anahtar kelime-konu yaklaşımlı sorgulamanın 
yapılabildiği Makale-Kayıt Arama programına  Ocak-
Nisan döneminde 1040 makale bilgisi daha eklenerek 
sisteme kayıtlı makale sayısı 13088’e çıkmıştır. 

 

 

KATALOGLAMA VE SINIFLANDIRMA SERVĠSĠ BĠL-

GĠLERĠ: 

 

Ocak-Nisan döneminde kütüphaneye ulaşmış 
olan 3662 adet kitabın taşınır işlemleri, kataloglama ve 
sınıflandırma işlemleri ile ödünç vermeye yönelik diğer 
işlemler tamamlanarak kullanıma sunulmuştur. 
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ELEKTRONĠK YAYINLAR SERVĠSĠ BĠLGĠLERĠ: 

 

Kütüphanemizin abone olduğu veri tabanlarının listesi ve onların kullanımlarına ilişkin niceliksel bilgi-
ler  aşağıda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abone Veri Tabanları (Ödemeleri kurum tarafından yapılan): Annual Reviews, The Cochrane Library, 
Ebrary Academic Complete, Jstor, MathSciNet, Sage, Springer E-kitaplar, Springer Link, Wiley-Blackwell 

 

Abone Veri Tabanları (Ödemeleri TÜBĠTAK – ULAKBĠM tarafından gerçekleĢtirilen): Cab Abstract, 
EbscoHost, IEEE, JCR, Ovid LWW, Science Direct, Taylor&Francis, Web of Science 
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Veri Tabanı 

Görüntülenen Tam 

Metin Makale Sayısı 

Science Direct 20710 

EbscoHost 11839 

Wiley-Blackwell 5494 

SpringerLink 3299 

Ovid 2197 

Springer E-Kitaplar 1058 

Taylor & Francis 897 

Jstor 719 

Sage 645 

Ebrary 493 

Cochrane 224 

Annual Reviews 182 

IEEE 160 

Toplam 47917 

Veri Tabanı 

Görüntülenen 

Kayıt Sayısı 

Web of Science 392392 

JCR 25026 

Cab Abstract 8546 

MathSciNet 3740 

Toplam 429704 



 

KÜTÜPHANELER ARASI ĠġBĠRLĠĞĠ HĠZMETLERĠ SERVĠSĠ 

BĠLGĠLERĠ 

 

Kütüphanemizde bulunmayan kitapların ödünç olarak 
getirtilerek talepte bulunan kullanıcılarımızın yararlanma-
larını sağlamak üzere, kitapları koleksiyonlarında bulun-
duran diğer üniversite kütüphanelerinin belirlemiş olduk-
ları kurallar ve Kütüphaneler Arası İşbirliği çerçevesinde 
Ocak-Nisan döneminde: 

     17 kişi 92 adet ödünç kitap talebinde bulunmuş, bu istek- 

 lerden 79 adedi getirtilmiştir. 

             Bu çerçevede kurumumuzdan yapılan bir adet ödünç 
 kitap talebi  karşılanmıştır. 

 

 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı’nın Birim 

Kütüphanelerine Yönelik ÇalıĢmaları 

 

 

 

Kütüphane hizmetleri; idari ya da destek hizmeti değil, eğitim-öğretim ve araĢtırmanın ayrıl-

maz bir parçası, yani akademik bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. 

 Üniversitemizin dağınık kampus yapısı ve farklı yerleşim bölgelerinde birimlerinin bulunması nede-
niyle, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin birim kütüphaneleri düzeyinde de desteklenmesi gerek-
mektedir.  

Daire BaĢkanlığımızın 2007-2011 Stratejik Planı’nda; 

Değerlerimiz arasında, en iyi hizmeti sunma anlayışı altında; 

- Kullanıcı gereksinimlerine duyarlı, dengeli ve kaliteli hizmet vermek, 

- Kaynaklarımızın en üst düzeyde kullanımını sağlamak, 

- Kullanıcılarımıza ihtiyaç duydukları bilgileri doğru ve zamanında sağlamak,  

maddelerine de yer verilmiştir. 

 

 Stratejik amaçlar altında da; 

-  Birim kütüphanelerinin yapılandırılması, 

- Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ama-

cıyla, Üniversitemiz kütüphanelerinde bütünleĢik bir otomasyon sisteminin kurulması, öngörülmüştür. 

Yukarıda ifade edilen bilgiler ve yaklaşım içerisinde; Üniversitemizin Merkez Kampüsten uzak bi-
rimlerindeki kütüphane hizmetlerinin genel durumu hakkında yerinde bilgi edinmek üzere, 2007 yılı başla-
rında bu birimler ziyaret edilmiş ve gerekli veriler toplanmıştır.  

Bu birimlerimizden aşağıda adı belirtilenlerin, kendi imkanları ölçüsünde mekan düzenledikleri ve 
belli miktarlarda koleksiyonlar oluşturdukları tespit edilmiştir. Toplam koleksiyon sayısının yaklaşık 22.000 
civarında olduğu görülmüştür.  

Özellikle öğrenciler bazında, Merkez Kütüphane hizmetlerimizden zorunluluk dışında yararlanama-
yan bu birimlerimizde; öğrenci ve personel mevcut sayılarının 1000 civarında olduğu, ya da yakın  
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gelecekteki öğrenci sayılarındaki muhtemel artışlar ile 1000 civarında olacağı belirlenmiştir.  

 Bu veriler çerçevesinde, aşağıda adı geçen birim kütüphanelerinin merkez kütüphane otomasyon 
sistemine dahil edilmesi ve desteklenmesi, koleksiyon geliştirme ve diğer kütüphane hizmetleri planlama-
larında göz önünde bulundurulması kararlaştırılmıştır.  

Öncelikle birimlerdeki yaklaşık 22.000 adet kitap ile ilgili olarak; kaydedilen bir yayının internet 
üzerinden anlık olarak çeşitli kriterler bazında sorgulanabildiği, ödünç verme işlemlerinin bilgisayar orta-
mından yürütüldüğü ve Merkez Kütüphane tarafından kullanılmakta olan MİLAS Kütüphane Otomasyon 
Programı’nın kullanılabilmesi için ek kullanım lisans alımları gerçekleştirilmiştir.  

Birim Kütüphaneleri otomasyon çalışmaları çerçevesinde 2007 yılı yaz döneminde; Hacettepe 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden bir öğrenci Merkez Kütüphane’de 
stajını tamamladıktan sonra, Ziraat Fakültesi Kütüphanesi koleksiyonunun MİLAS’a aktarılması çalışmala-
rını başlatması sağlanmış, yönetimin başka stajyer öğrenci desteği ile bir aylık sürede koleksiyonun yarı-
sına yakını sisteme girilmiştir. 

Kazanılan bu deneyim ile; koleksiyonların otomasyon programına aktarılmasında göz önünde 
bulundurulacak hususlar, taşınır mal yönetmeliği konusunda yapılması gerekenler, hizmet aşamasında 
karşılaşılan veya karşılaşılabilecek sorunlar, istatistikler vb. konularda Merkez Kütüphane Seminer Salo-
nunda 13 Eylül 2007 tarihinde ve saat 09:30 – 17:00 arasında bir günlük toplantı düzenlenmiştir. 

Toplantıda, Nazilli ĠĠBF., Kuyucak MYO. ve Yenipazar MYO. Kütüphaneleri koleksiyonlarına ait 
kayıtların bir program vasıtası ile bilgisayar ortamında bulunmasından dolayı MİLAS’a toplu olarak aktarıl-
ması gündeme gelmiştir. İlgili firma ile görüşmeler sonunda hatalarıyla birlikte Ekim Ayı’nın sonlarında 
yaklaşık 8500 adet kayıt sisteme aktarılmıştır.  

2008 yılı Mart ayı içinde mesleki bir personel birim kütüphaneleri sorumlusu olarak görevlendiril-
miştir. Merkez Kütüphanede kaydı bulunan ve TİOYO’na gönderilmiş olan 443 adet, Didim MYO’na gön-
derilmiş olan 258 adet, Karacasu MYO’na gönderilmiş olan 172 adet,  olmak üzere toplam 873 adet  yayı-
na ilişkin bilgiler kısa sürede adı geçen birim kütüphaneleri alanına aktarılmıştır. Sorumlu personeli bulu-
nan ya da personel desteği verilebilen birim kütüphanelerine ait kayıt girişleri devam ettirilmiştir. Daire 
Başkanlığımız yaşanan sıkıntılar konusunda birim kütüphanelerimize destek vermektedir.  

Ayrıca; 2007 yılı sonunda birim kütüphaneleri için satın alınmış olan, taşınırlar ile ilgili otomasyon 
programında yaşanan sorunlardan dolayı birim kütüphanelerine gönderilemeyen 94’er adet (toplam 846 
adet) yayının kayıtları toplu olarak sisteme aktarılmıştır. 2008 yılında sosyal ve kültürel anlamda güncel 
yayınlarla destek amacıyla birim kütüphanelerimiz için 266’şar adet kitap satın alınmıştır. 2009 yılı başla-
rında bu kitaplarla birlikte Merkez Kütüphaneye bağış olarak gönderilen Yapı Kredi Yayınları ile diğer ba-
ğışların kayıtları Birim Kütüphanelerinden sorumlu personel tarafından MİLAS Otomasyon Sistemi’ne giri-
lerek 9 birim kütüphanemize gönderilmiştir. 13.05.2008 ve 30.04.2009 tarihi itibariyle birim kütüphaneleri-
miz koleksiyonlarına ait MİLAS’a girilen kayıt sayıları aşağıda gösterilmiştir. 

 

13.05.2008 ve 30.04.2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE 

BĠRĠM KÜTÜPHANELERĠMĠZE AĠT MĠLAS’A GĠRĠLEN KAYIT SAYILARI 
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Birim Kütüphane Adı MĠLAS Kayıt Sayısı Birim Kütüphane Adı MĠLAS Kayıt Sayısı 

  
13.05.2009 30.04.2009 

  
13.05.2009 30.04.2009 

Nazilli ĠĠBF. Kütüphanesi 4317 5148 Karacasu MYO. Kütüphanesi 168 580 

Ziraat Fakültesi Kütüphanesi 3420 4055 Yenipazar MYO. Kütüphanesi 2121 2529 

Turizm ĠOYO. Kütüphanesi 1832 2145 Kuyucak MYO Kütüphanesi 2367 2825 

Çine MYO. Kütüphanesi - 372 Söke MYO Kütüphanesi 867 1266 

Didim MYO. Kütüphanesi 343 725     

    Toplam Kayıt Sayısı 15435 19645 



 

 

MİLAS’a girilen birim kütüphanelerine ait tüm kayıtların uzman personel denetiminden geçirilmesi 
ve ileride muhtemel toplu katalog sistemlerine dahil olmak için hazır olunması hedeflenmektedir.  Birim 
kütüphanelerindeki ilgili personeller tarafından sisteme girilen kayıtların Merkez Kütüphanede görevli uz-
man personel tarafından kontrol ve düzenleme çalışmalarına Ziraat Fakültesi Kütüphanesinden başlan-
mıştır.  Yeni eğitim-öğretim döneminde tüm kayıtlar Merkez Kütüphane kayıtları ile uyumlu hale getirilmiş 
olacaktır.  Ayrıca, diğer birim kütüphanelerinde görev yapan personellere MSN veya telefonla anında des-
tek hizmeti verilmektedir. 

 

2009 yılı Türkçe Basılı Yayın Alımı çalışmaları çerçevesinde; yukarıda adı geçen birimlerden ya-
pılan taleplerin tamamının karşılanması ve ilgili kayıtların Merkez Kütüphanede yapılarak birim kütüpha-
nelerine gönderilmesi yaklaşımı benimsenmiştir. Satın alma çalışmaları devam ettirilmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen 9 birim kütüphanemiz dışında, yönetimlerince Bozdoğan MYO ve Atça 
MYO’nda da birim kütüphanesi oluşturma çalışmaları sürdürülmektedir. Daire Başkanlığı olarak, MİLAS 
Kütüphane Otomasyon Sistemi’nin buralarda da kullanılması hedefiyle, 2 adet daha ek lisans alımı konu-
sunda girişimler başlatılmıştır. Birim kütüphanelerine yönelik çalışmalar devam ettirilecektir. 

 

Kütüphanemizin koleksiyon geliştirme politikası çer-
çevesinde kütüphane kullanıcılarımızın yayın istekle-
ri önemli bir yer tutmaktadır. Kütüphanemiz koleksi-
yonunda yer almasını istediğiniz kitaplar için web 
sayfamızda yer alan  “kitap istekleri” linki aracılığıyla 
istekte bulunabilirsiniz. 

 

İstekte bulunmak için web sayfamızdaki kitap istekle-
ri linkine (http://site.adu.edu.tr/yts/login.asp)  girdik-
ten sonra sizden istenen e-mail ve parola kısmının 
her ikisine birden “kitapistek” yazınız.  “Yeni ekle” 
butonu aracılığıyla koleksiyonumuzda görmeyi istedi-
ğiniz  kitap için siparişte bulunabilirsiniz.  

 

      
          online kitap istek formu 

İsteklerinizde şu adımlara lütfen dikkat ediniz; 

   

İsteklerin kütüphane kataloğundan kontrolünün yapılarak kütüphanemizde bu yayının mevcut olma-
dığının tespiti,            

Yayın İstek formunun eksiksiz doldurulması 

 

Daha önce istekte bulunulan yayınları ve istek tarihlerini de aynı sayfada “talep edilen yayınlar” kısmından  
takip edebilirsiniz. 

Yabancı dilde yazılmış kitap seçimlerinizi TÜBİTAK-EKUAL aracılığıyla abone olduğumuz Book Index 

with Reviews (BIR) veri tabanı aracılığıyla yapabilirsiniz. 
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http://site.adu.edu.tr/yts/login.asp


 

 

Bibliyografik & tam metin kitap eleştirisi bulunan ve 
dünya çapında yayınlanan kitaplara ait yayınevi, 
fiyat ve sağlama bilgilerini içeren bir başvuru kayna-
ğıdır. Veri tabanında 4 milyondan fazla kitap, 500 
bin müzik baĢlığı, 200 bin DVD, 800 bin tam me-
tin kitap tanıtımı, 650 binden fazla içindekiler 
sayfasını ve 90.000’den fazla kitabın ilk bölümü-
nü tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Kitap 
tanıtımlarını, Library Journal, School Library 
Journal, Publishers Weekly, CHOICE gibi önemli 
kaynaklardan sunmaktadır. 

 

 Etkinlikler ve Toplantılar 

 

 

11 Şubat 2009 tarihinde Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ek Mesai”  ile 

ilgili toplantıya  personelimiz Altan Çolakkol ve Fazlı Uzan katılmıştır. 

12 Mart 2009 tarihinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen “CAB Abstract Veri Tabanı”  ile 

ilgili toplantıya  personelimiz Sema Üreten, Nevin Okur, Cevher Atıgan ve H. Serkan Atlıhan katılmıştır. 

25 Mart 2009 tarihinde Milli Prodüktivite Merkezi tarafından düzenlenen “Toplam Kalite”  ile ilgili toplantıya Daire 

Başkanı Erdoğan Erbiş  ve personelimiz Altan Çolakkol, Sema Üreten, Cevher Atıgan, Hicran Tokgöz, Timur 

Akyüz ve H. Serkan Atlıhan katılmıştır. 

1 Nisan 2009 tarihinde Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ek Ders ve Me-

sai Programı Tanıtımı”  ile ilgili toplantıya personelimiz Altan Çolakkol ve Fazlı Uzan katılmıştır. 

7 Nisan 2009 tarihinde Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kamu İç Kontrol 

Standartları”  ile ilgili toplantıya Daire Başkanı Erdoğan Erbiş  ve personelimiz Altan Çolakkol, Sema Üreten, Cev-

her Atıgan, Hicran Tokgöz, Timur Akyüz ve H. Serkan Atlıhan katılmıştır. 

 15 Nisan 2009 tarihinde Manisa’da Elginkan Vakfı tarafından gerçekleşen “Zaman Yönetimi” konulu toplantıya  

 Daire Başkanı Erdoğan Erbiş  ve personelimiz Altan Çolakkol katılmıştır. 

24 – 26 Nisan 2009 tarihlerinde İnönü Üniversitesi’nde gerçekleşen 9. ANKOS Yıllık Toplantısı’na Daire Başkanı 

Erdoğan  Erbiş  katılmıştır. 

29 Nisan 2009 tarihinde Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Üstün Dök-

men  ile söyleşiye personelimiz Sema Üreten, Nevin Okur,Cevher Atıgan, Hicran Tokgöz, Aytekin Keskin katıl-

mıştır. 

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

 Erbiş  ve personelimiz Altan Çolakkol katılmıştır. 
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Bir Materyal Seçim Aracı olarak 
“Book Index with Reviews (BIR)”  

Yeni Veri Tabanları  

 

Kütüphanemiz 2008-2009 Eğitim Döneminde SAGE 

Veri tabanına abone olmuĢtur. 

Kapsam; 

 

İletişim,   Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri, 

Eğitim,   Siyaset Bilimi 

Yönetim ve organizasyon, Psikoloji 

Malzeme Bilimi,  Sosyoloji 

Kriminoloji  Kentsel Araştırmalar ve Şehir  
   Planlama   

 

483 adet tam metin dergiye erişim olanağı sunan 
SAGE veri tabanındaki dergilerin bir çoğu ”ISI Web 

of Knowledge SM – Thomson"da indekslenmektedir. 
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 ĠRAN Nükleer Krizi 

 Yazarı: Arzu Celalifer Ekinci 

 Yayıncı: USAK Yayınları 

 Yayın Yılı: 2009 

 Bulunduğu yer: Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kütüp-
 hanesi 

 

 Bu kitap, İran nükleer krizi hususunda Türkçe olarak hazırlan-
mış en kapsamlı çalışma niteliğindedir. Bir yandan Avrupa Birliği'nin 
krizi diplomatik yollarla çözme çabaları, diğer yandan ABD'nin kriz süre-
since izlediği politikalar ve bütün bunlara karşılık İran'ın içerisinde bu-
lunduğu tutum ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Krize müdahil olan belli 
başlı aktörlerin tutumları ve argümanları bilimsel ve olabildiğince taraf-
sız bir dille anlatılmaya çalışılmıştır. Krizin ortaya çıkış nedenlerini anla-

tan ve krizin genel resmini çizmeye çalışan bu çalışmanın sonunda muhtemel çözümlere ve izlenebilecek 
yol haritalarına da yer verilmiştir. (Tanıtım bülteninden) 

 

 

 

 

 

 KurtuluĢ SavaĢı’nda Gökçen Efe Destanı 
  

Yazarı: Sabahattin Burhan 

Yayıncı: Nesil Yayınları 

Yayın Yılı: 2008 

Bulunduğu yer: Ziraat Fakültesi Kütüphanesi 

 

 

1891 yılında, Ödemiş'te hayata gözlerini açan Gökçen Efe Hüseyin’in destanlaşan hayat hikayesi an-
latılmaktadır. Gökçen Efe ege'nin en meşhur efelerinden Çakırcalı Mehmet Efe'nin çetesine katılır. 
Çakırcalı Efe'nin bir suikast sonucu ölümünün ardından Tire'nin Gümce Dağı'nda kendi çetesini kurar. 
O sıralarda "eşkıyalık" yapar. Ancak tipik eşkıyadan farklı bir efeliktir yaptığı. Çalmaz, zulmetmez, öl-
dürmez. Yapabildiğince bazı haksızlıkları önlemeye, engellemeye çabalar. Ancak kanunlara aykırıdır 
bu yaptıkları. 
         

Gökçen Efe 1914'te bağışlanır. Ancak beş yıl sonra tekrar dağa çıkar. Bu kez çıkış sebebi işgalci Yu-
nan Ordusuna karşı vatan topraklarını savunma gayretidir. 57. Tümen Komutanı Miralay Şefik (Aker) 
Bey'in gözetiminde kurulan Kuva-i Milliye içinde yer alır. Yörük Ali Efe, Poslu Mestan, Mürselli İsmail 
Efe gibi milli direniş liderleriyle birlikte hareket eder. "Kurtuluş Savaşı’nda Gökçen Efe Destanı” işte bu 
destanlaşan hayatı, sanki dün yaşanmışçasına gözler önüne seriyor... Aktarılan her olay delilleriyle, 
vesikalarıyla, resimleriyle, en önemlisi onu tanıyan, onunla birlikte mücadele verenlerin hatıralarıyla 
destekleniyor. 
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Kitap Tanıtımları 
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 Zamanın Kanı 

 Yazarı: Maxime Chattam 

 Yayıncı: Doğan 

 Yayın Yılı: 2008 
 Bulunduğu yer: Söke MYO Kütüphanesi 

 

 "Fıçıdaki sıvı, suydu. Rahatlayarak doğruldu. İşte o anda dehşe-
te kapıldı. Çakmağın titrek aydınlığında gördü. Birikmiş suyun yanında. 
Bir İnsan cesedi." 2005 sonbaharı... Marion acilen Paris'ten ayrılmak ve 
ortadan kaybolmak zorundadır. Hayatı söz konusudur. DST'nin adamları 
onu dini bir tarikatın yaşadığı Mont-Saint-Michel'e götürür. Ancak çok 
geçmeden, Marion gözetlendiğini fark eder. 
 
 Mart 1928, Kahire... Gece sokağa çıkan çocuklar kaybolur ve bir 

süre sonra cesetleri çevredeki yeraltı mezarlarında bulunmaya başlar. Şehirde bir söylenti yayılır? 
"Binbir Gece Masalları"nın korkunç Gûl'u geri dönmüştür. 
Tamamen ilgisiz gibi görünen bu iki olay, aslında karmaşık bir şekilde birbiriyle bağlantılıdır. (Tanıtım 
yazısından) 

 

 

 

 

 

  

 

ADÜ KÜTÜPHANE E-BÜLTENİ 

 

 

 

Kitap Tanıtımları 

9 

 



 

2009 Ocak-Nisan 
Sayı 1 

ADÜ Kütüphane Bülteni 

Telefon: 0 (256) 218 20 46 
Faks: 0 (256) 214 68 60 

E-posta: kutuph@adu.edu.tr 

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

db/kutuphane/ 


