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Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte abonelik gerçekleştirdiğimiz 

SUMMON bir keşif aracıdır. Benzer işlevleri gerçekleştiren ve kütüpha-

ne olarak daha önceden aboneliğimiz bulunan  360 Search’ten en 

önemli farkı “federe arama” konseptinden faydalanmamasıdır. Diğer bir 

deyişle, arama gerçekleştirdiğinizde veri tabanlarına uzun vakit alan 

bağlantı durumu SUMMON’da söz konusu değildir, ayrıca bir veri taba-

nıyla bağlantıda sorun yaşanması durumunda sonuçların gelmemesi söz konusu değildir. Çünkü 

Summon yayıncılardan edindiği ve daha sonra da diğer kaynaklardan eklemeler yaparak zengin-

leştirdiği meta verileri ve tam metinleri “tek birleşik indeks” adı verilen veri tabanında tutmaktadır. 

 

“Tek birleşik”in araştırmacıya sağladığı bazı faydalar: 

Google’da olduğu gibi bir saniye içerisinde hemen sonuç almak. 

Kullanıcılara alışkın oldukları bir ara yüze sağlamak. 

Tek indeks konseptinde çalışan algoritmanın size her zaman en ilgili sonucu sağlamak 

üzere yapılandırılmış olması. 

İndeksteki sonuçların her birinin birer “kayıt” olarak sınıflandırılması nedeniyle herhangi 

bir veri tabanın sonuçlarına kaydırma yapılmaması. 

Hem basılı, hem de elektronik kaynaklarınızı birden tarayabilmeniz. 

İndekste bazı basılı kaynakların elektronik tam metinlerinin bulunması sayesinde araştır-

macıların bazı durumlarda basılı kaynaklarınızı da tam metin kapasitesiyle tarayabilme-

leri. 

 

Kısaca SUMMON; 

Kütüphanemizin sunduğu bütün elektronik ve basılı kaynakları tek bir noktadan tarayan bir araş-

tırma aracıdır. Bütün kaynakları tek bir indeks üzerinde tarayarak sonuçları bir kaç saniye içerisin-

de getirir (tıpkı Google gibi!). Makale,  dergi,  kitap,  e-Kitap,  video,  rapor, konferans kaydı,  ha-

ber,  vb. 90 farklı tipte veriyi ayırt edebilir. Web of Science (WoS) ve Scopus’dan atıf bilgilerini 

otomatik çekerek aynı ekran üzerinde canlı olarak göstermektedir.  

Sunduğu arama önerileri,  konunun önemli araştırmacıları,  ilgili konular ve yönlendirmeler ile 

araştırmacıyı en ilgili ve doğru kaynağa hızlıca yönlendirir. Otomatik tamamlama,  yazım hataları-

nı tespit etme ve doğrusunu önerme, dünyadaki bütün Summon kullanıcılarının güncel olarak 

aradığı konulara bağlı önerilerde bulunma gibi özellikleri ile Google’dan alışık olduğumuz arama 

deneyimi mevcuttur. 

SUMMON’ı Keşfedin! 
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SUMMON’ı Kullanmak Çok Kolay! 

Aşağıda Summon’ın kullanımına yönelik açıklayıcı adımları bulabilirsiniz; 

 

1 Arama terimini arama kutusuna girin ve ara düğmesini tıklayın.  

2 Sonuçları içerik türü, konu terimi, tarih gibi seçeneklerle daraltın. 

3 Sonuçları görüntüleyin ve bağlantıların üzerine tıklayarak kaynağı görüntüleyin. 

 

Gelişmiş Arama Seçeneği; 

Daha ayrıntılı bir arama gerçekleştirmek istediğinizde Gelişmiş Arama sayfasından faydalanabilir-

siniz.  

Gelişmiş arama ile, ISSN/ISBN numarasına göre arama, belirli bir yayından sonuçları bulma, ya-

zar/araştırmacı adına göre arama gerçekleştirme gibi seçeneklere sahip olursunuz  
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Görüntüleme, Basma, Kaydetme Özellikleri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu geçici bir klasördür, kaydedilmiş öğeleriniz çıkarken 

 temizlenir. Kaydedilmiş öğelerinizi istediğiniz zaman ve-

 rebilir, e-posta ile gönderebilir veya yazdırabilirsiniz. 

 

 

Öneriler ve Tavsiyeler; 
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 Bir sözcük grubunu ararken terimi çift 

 tırnak (“ “) içerisinde yazmak arama 

 sonucunu daha başarılı kılacaktır.  

 

 

 

 

Taramalarınızdan zaman kazanmak için Summon federe arama motorunu kütüphane web ana 

sayfasından; 

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

 Ve, gelişmiş tarama seçeneğini ise şu linkten kullanabilirsiniz;  

http://adnanmenderes.summon.serialssolutions.com/advanced 

  

  

 Ulusal Gıda ve Kompozisyon Veri Tabanı:  

 

TÜBİTAK- MAM Gıda Enstitüsü’nün Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 

yürüttüğü proje kapsamında Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı (TURKOMP) oluşturulmuş-

tur.  

TürKomp’ta 500’den fazla gıdaya ait 100 bileşen için yaklaşık 63.000 veri bulunmaktadır.  Veri 

tabanı üzerinden gıdaların enerji ve besin değerlerine ulaşabilir, aramalarınızı “gıdaya”, 

“bileşene” ve “beslenmeye” göre yapabilir, bileşenlere göre gıdaları çoktan aza doğru sıralay-

abilirsiniz.  Ayrıca iki farklı besinin besin değerleri açısından karşılaştırılması mümkündür. 

 

TürKomp veri tabanına aşağıda yer alan linkden; 

 http://www.turkomp.gov.tr/ 

Veya kütüphanemiz web sayfasında yer alan "abone olunan veri tabanları" linkinden ula-

şabilirsiniz; 

 http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/default.asp?idx=313737  

 

http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/
http://adnanmenderes.summon.serialssolutions.com/advanced
http://www.turkomp.gov.tr/
http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/default.asp?idx=313737
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımı-

zın abone olduğu bazı online veri tabanları için 13-16 

Mayıs 2014 tarihleri arasında uluslararası yayınevle-

rinin temsilcileri tarafından Bilgi-İşlem Seminer Sa-

lonunda ve Hastane Ek Binası Konferans Salo-

nunda tanıtım ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmiş-

tir.  

 Eğitimler, elektronik kaynakları, veri tabanlarını ve 

federe arama motorlarını keşfetmek, bu kaynakların 

etkili ve bilinçli kullanımlarını sağlamak, bu sayede 

yapılan araştırmalarda ve literatür taramalarında 

araştırmacılara zaman kazandırmak amacıyla ger-

çekleştirilmiştir. 

Eğitimin verileceği veri tabanının belirlenmesi için 

araştırmacılarımıza önceden bir anket uygulanıp 

çoğunluğun tercih ettiği veri tabanları seçilmiştir.  

13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen eğitimler; 

Eğitimler, Proquest firması yetkilileri Emre SEZER ve Hakan HAKTANIR tarafından gerçek-

leştirilmiştir. Eğitimin ilk bölümünde “Ebrary E-kitap” ve “Proquest Dissertation and Theses Ab-

stract” veri tabanları  hakkında detay bilgi, doğru tarama yapma ve isabetli sonuçlara ulaşmak 

için kolay kullanımlarına yönelik ip uçları verilmiştir. Aşağıda eğitimi verilen veri tabanları hak-

kında kısa bilgiler bulabilirsiniz; 

 Ebrary Academic Complete: 

120.000’in üzerinde elektronik tam metin kitap 

içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veri-

tabanı, 16 akademik koleksiyonu kapsamakta-

dır. Bu koleksiyonlar Antropoloji ve Sosyoloji, 

İşletme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Tekno-

lojileri, Eğitim, Mühendislik ve Teknoloji, Tarih 

ve Politik Bilimler, Beşeri Bilimler, Dil, Edebiyat 

ve Dilbilim, Hukuk, Uluslar arası İlişkiler ve Ka-

mu Politikası, Yaşam Bilimleri, Tip, Hemşirelik 

ve Yardımcı Sağlık Bilimleri, Doğa Bilimleri, 

Psikoloji, Din, Felsefe.  Veri tabanına şu link 

aracılığıyla erişebilirsiniz;  

http://site.ebrary.com/lib/amenderes/home.action 

 

Akademik Veri Tabanları Tanıtım ve  Eğitim Etkinlikleri 

http://site.ebrary.com/lib/amenderes/home.action
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Proquest Dissertation and Theses Abstract: Tıp Bilimleri, Fen Bilimleri, Psikoloji, Eğitim, Ede-

biyat, Felsefe, Sosyal Bilimler, Mühendislik, İletişim ve Sanat konularına kadar tüm akademik 

alanlardaki doktora ve master tezlerini kapsamaktadır. Uluslararası tezlerde dünyanın en geniş 

arşividir. 1861 den günümüze WEB üzerinden  2.3 Milyonun üzerinde doktora ve mastır tezini 

kapsar. 293 konu kategorisini içermektedir. 132 ülkeden tez içermektedir. Veri tabanına şu link 

aracılığıyla erişebilirsiniz; http://search.proquest.com/dissertations/index 

Eğitimin ikinci bölümünde araştırmacılara araştırmalarında büyük kolaylık ve zaman kazandıran 

Summon federe arama motorunun işleyişi, çalışma mantığı anlatılmış, online demo uygulanılmış-

tır. 

SUMMON: Abone veritabanları kapsamında bulunan kaynakları ve kütüphane kataloğunu tek 

arama kutucuğu ile tarama yapabilen arama motorudur. Arama motoruna şu link aracılığıyla eri-

şebilirsiniz;  

 http://adnanmenderes.summon.serialssolutions.com/advanced 

15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen eğitimler; 

Mikrobilgi Firması yetkilisi Kemal ÇELİK tarafından eğitimler gerçekleştirilmiştir. “Web of Science” 

ve “Cab Direct” veri tabanları  hakkında de-

tay bilgi verilmiş, eğitimde tarama mantığı 

anlatılmış,      araştırmacılarla birebir tarama 

yapılmıştır. Özellikle Web of Science veri 

tabanında nasıl atıf taraması yapılacağı de-

taylı olarak anlatılmıştır. Aşağıda eğitimi ver-

ilen veri tabanları hakkında kısa bilgiler bu-

labilirsiniz; 

 Web of Science ve Atıf Tarama: Yenile-

nen ara yüzüyle dünyanın önde gelen fen 

bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri 

konularındaki süreli yayınlardan oluşturulan, 

çoklu disiplinde, yüksek kalitede araştırma 

bilgisini sağlayan, konu ve atıf veri tabanı-

dır. Veri tabanına şu link aracılığıyla erişebi-

lirsiniz;   

http://www.webofknowledge.com 

Cab Direct: Ziraat, tarım, ormancılık ve yaşam bilimleri içinde birbirine ilişkin disiplinlerde ulusla-

rarası 7000 adet yayını kapsayan bibliyografik veri tabanıdır.  

Veri tabanı erişim linki:  

http://www.cabdirect.org/ 

http://search.proquest.com/dissertations/index
http://adnanmenderes.summon.serialssolutions.com/advanced
http://www.webofknowledge.com
http://www.cabdirect.org/)
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16 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen eğitimler; 

Bu tarihte verilen her iki veri tabanı da tıp ve sağlık bilimleri alanına yönelik olduğu için eğitimler 

hastane ek binası konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.  Sağlık bilimleri alanına yönelik iki 

önemli veri tabanı olan Clinical Key ve UpToDate veri tabanlarının eğitimi Gemini firması yetkilisi 

Özlem Tanırgan tarafından uygulamalı olarak  verilmiştir. 

Clinical Key: Tıp uzmanlarının bilgiyi ve cevapları nasıl aradıklarını anlamak icin tasarlanmıs ilk 

akıllı klinik bilgi arama motorudur. Elsevier’ın tüm tıbbi içeriğini kapsamaktadır. Veri tabanına şu 

link aracılığıyla erişebilirsiniz;  

https://www.clinicalkey.com/ 

UpToDate: Klinik bilimlere yönelik kanıta dayalı bilgi kaynağıdır. UpToDate hastalık teşhisinde 

bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin etkin şekilde paylaşılmasını sağlar. Veri 

tabanı sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüze sa-

hiptir. Up to Date; doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması 

ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Veri 

tabanına şu link aracılığıyla erişebilirsiniz;  

http://www.uptodate.com/contents/search 

 

https://www.clinicalkey.com/
http://www.uptodate.com/contents/search
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“ERASMUS personel eğitim alma hareketliliğinden” faydalanan uz-

man personelimizin deneyim ve görüşlerini aşağıda bulabilirsiniz; 

Üniversitemizin Dış İlişkiler Ofisi’ne yaptığım başvurum, koşulları 

sağladığım için kabul edildi ve bir yazışma sürecim başladı.  Yazış-

malarda öncelikle gitmek istediğim ülkedeki ikili anlaşmalarımızın ol-

duğu üniversitelere öncelik verdim. Bir kaç üniversiteden olumlu geri 

dönüş aldım, ancak gitmek istediğim tarihlere tek uyan üniversite 

İtalya’da Università degli Studi dell'Aquila (İngilizce adıyla University of L'Aquila) oldu. Buna göre 

L'Aquila Üniversitesi araştırma ve akademik kütüphanesi Hizmetlerini  incelemelerde bulunmak ve 

İtalyan Üniversite Kütüphaneleri’nin çalışma sistemini gözlemlemek amacıyla 14-21 Temmuz 2013 

tarihleri arasında, L’Aquila’da ve İtalya’nın başkenti Roma’ da bulundum. Ziyaretim süresince üni-

versitenin 5 ayrı kampusunda ( kampusten ziyade fakülte yerleşkesi vardır) yer alan bilgi merkezle-

rinde oryantasyona tabi tutuldum ve İtalyan meslektaşlarım ile tanışma bilgi alış verişi yapma fırsatı 

buldum. 

Yolculuğum güneşli ve sıcak bir Temmuz gününde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda başladı. 

İzmir’den İtalya’ya  doğrudan uçuş olmadığı için İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan aktarmalı olarak 

İtalya Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı’na uçuşumuz gerçekleşti. Aktarmayla birlik-

te yaklaşık 5 saat süren uçuş yolculuğu yaşadım. Roma’ya indiğimde çok güneşli ve insanı bunal-

tan nemli bir hava beni karşıladı. Buram buram tarih kokan Roma sokakları ve antik şehrin kozmik 

yapısı bana İstanbul’u hatırlattı. Sıcacık Akdeniz insanları sanki hiç uzağa gitmemişim hissi uyandı-

rarak ülkemden yaklaşık 2500 km uzaktayken bile hiç yabancılık çekmememi sağladı.  

Roma’ya yaklaşık 1,5-2 saat uzaklıkta yer alan eğitim alma hareketliliğimi  gerçekleştireceğim 

L’Aquila şehrine gitmek için otobüs terminaline giderken sıcak ve nemli havanın nedeni ılık ılık ya-

ğan yaz yağmuru ile anlaşıldı. Otobüste seyahat 

ederken Roma’dan uzaklaştıkça rakımın yüksekliği 

ferah havadan, basınçtan ve yeşilin her tonundan an-

laşılıyordu. L’Aquila, İtalya’nın Abruzzo eyaletinin 

başkentidir.  

Nüfusu pek kalabalık olmayan ve eski bir yerleşim 

yeri olan şehir, Apeninler olarak adlandırılan dağlık 

bir araziye kurulmuştur. Nisan 2009’da Richter ölçe-

ğine göre 6,3 büyüklüğünde büyük bir deprem yaşa-

mış ve bu depremin izlerini hâla taşımaktadır. Şehrin 

tarihi ve en işlek meydanı olan Duomo (Piazza del 

Duomo) ve civarında yer alan yapılar restorasyan ha-

lindeler. Bazı sokaklara giriş yasak ve asker kontrolü 

bulunmaktadır.  

Bir ERASMUS Deneyimi:  
Università degli Studi dell'Aquila  

L’Aquila’da yer alan bir orta çağ şatosu: 
"Forte Spagnolo (Ispanyol Kalesi)"  



Sayfa 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir zamanlar şehrin en hareketli ve en eski yerleri olan bu sokaklardan geçerken bazı evlerin eşyala-

rıyla birlikte terk edildiğini görebiliyorsunuz. Terk edilen bu yerlerde öyle bir sessizlik hakim ki tarihi 

binalardan düşen kalıntıların seslerine ve yaşanmış anıların terk edilişinin sessiz çığlıklarına şahit 

oluyorsunuz. Ortak keder ortak acılar uzaktan gelmiş bir yabancıya bu şehri daha çok benimsettiri-

yor...  

Üniversitenin dağınık bir kampus yapısı bulunmaktadır. Dağınık bir yapıya sahip olması Merkezi kü-

tüphane sistemi yerine fakülte kütüphaneleri sisteminin oluşmasına sebep olmuştur. Bu yüzden 5 ay-

rı kütüphanede oryantasyona katıldım ve her bir kütüphaneyi ayrı ayrı inceleme fırsatı buldum. Bu 

kütüphaneler sırasıyla Sosyal ve beşeri Bilimler Fakülte Kütüphanesi, Mühendislik Fakülte Kütüpha-

nesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakülte Kütüphanesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülte Kütüphanesi, Fen 

Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi. Üniversitenin fakülteleri zaten dağınık bir yapıya sahipmiş, önceden 

üç temel kampusu varken yaşanan deprem ile fakülteler birbirinden ayrı daha da uzak bölgelere yer-

leşmek zorunda kalmışlar. Deprem sonrası yaşanan imkansızlık ile bir çok kütüphanenin yönetim ve 

teknik ofisleri ayrı bir binada, kullanıcıya sunulan hizmetler ayrı bir binada ya da odada verilmek zo-

runda kalınılmış. Ancak ortak bir web sayfası var, tüm elektronik bilgi ve enformasyon hizmetleri bu 

web sayfasından veriliyor. Yine online veri tabanları ortak web sayfasından taranabiliyor. Yaşanan 

acı deprem sonrası göçükler altında kalan kütüphane kaynakları 7-8 ayda toplanabilmiş. Koleksiyon-

larında yer alan 300 bin kaynak ya kullanılamayacak haldeymiş ya da kaybolmuş. Ancak deprem 

sonrası özellikle İtalya Kültür Bakanlığı tarafından ve Springer, Wiley gibi büyük yayınevleri tarafın-

dan ücretsiz yayın bağışı yapılmış. 

Her bir kütüphanenin ayrı bir bütçesi bulunmaktadır. Tüm araştırma kütüphanelerinde olduğu gibi 

elektronik kaynaklara daha çok yatırım yapıyorlar. Türkiye’deki Üniversite kütüphanelerine büyük güç 

sağlayan ANKOS Konsorsiyumu ve  gibi İtalya’da da CRUI-CARE adında bir konsorsiyum mevcut ve 

L’aquila Üniversitesi’nin kütüphaneleri de bu konsorsiyumun üyesi. Kütüphane ve bilgi hizmetleri Tür-

kiye’deki araştırma kütüphanelerinin hizmetleriyle benzerlik göstermektedir, ancak  kaynakların sınıf-

lanıp raflardaki yerinin belli bir düzen içinde yer almasını sağlayan sınıflama ve katalog işlemlerinde 

farklılık vardır.  

L’Aquila’nın ünlü Duomo meydanı  (Piazza del Duomo) solda hareketli ve canlı zamanları, sağda 
ise deprem sonrası sessiz ve restorasyon halinde bir meydan 
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L’aquila Üniversitesi’nin kütüphanelerinde sınıflama sistemi olarak DEWEY Onlu Sınıflama Sitemi 

kullanılmaktadır, Ülkemizde araştırma ve akademik kütüphaneleri çoğunlukla bizim gibi LC 

(LİBRARY OF CONGRESS) sınıflama sistemini tercih etmektedir.Çağımızda bilgi merkezlerinin 

politikalarında olmazsa olmazı konumunda olan “Açık Erişim” i İtalyan Kütüphaneleri tarafından 

desteklemektedir ve ortak kullanılan açık erişim bir sistemi oluşturulmuştur. (Bicocco Poen 

Archieve)  

Talep edilen bölümlerler ortaklaşa çalışılıp Bilgi Okuryazarlığı eğitimi ve özellikle eğitim hayatına 

yeni başlayanlar  için zorunlu olan basit kütüphane kullanımı ve oryantasyon gibi kullanıcı eğitim-

leri verilmektedir.  

Bir orta çağ şehri olarak nitelendirebileceğimiz L’aquila’da görülmesi gereken yerlerin başında 

“Piazza del Duomo”, "Fontana delle 99 Cannelle”, “Santa Maria di Collemaggio Basilikası”  "Forte 

Spagnolo” gibi tarihi mekanların yanı sıra depremden arta kalan şehrin sardunya kokulu tarihsel 

İtalyan evleri ve sokakları da görülmeli. 

Bir kültür tanıma programı olarak da adlandırabileceğimiz ERASMUS hareketlilik programı saye-

sinde İtalyan kültürü ve kütüphane hizmetlerini yerinde uygulamalı olarak görme imkanı yakala-

dım. Akdeniz insanının sıcaklığı ve içtenliği sayesinde hiç yabancılık çekmeden programımı ta-

mamladım. Aşağıda L’aquila Üniversitesi Kütüphanelerine ait ve İtalyan meslektaşlarıma ait re-

simler bulabilirsiniz; 

 



Sayfa 13 

 

Kitap adı: Zamanya 

Yazarı: Yiğit KULABAŞ 

Basım yılı: 2006 

Yayın Evi: YFK Yayınları 

Bulunduğu Yer: Merkez Kütüphane, Ziraat Fakültesi Kütüp-

hanesi, Çine MYO Kütüphanesi, Yenipazar MYO Kütüphane-

si, Karacasu MYO Kütüphanesi, Söke MYO Kütüphanesi, 

Nazilli İİB Kütüphanesi, Kuyucak MYO Kütüphanesi 

Yer numarası: PL 240.2 .K95 Z35 2006  

 

 

1 . zaman|ya: zaman diyarı 

2 . za|mania: zaman mania, zaman deliliği 

 

Zaman adında bir şirket... 

Her şey Zaman! Her yer Zaman! Her zaman Zaman! 

 

Dünyaya pazarlanmak üzere dakika, hafta, saat, takvim, müzik, para gibi birbirinden önemli ürün-

ler geliştiren Zaman isimli şirket, pazar payını artırabilmek, daha fazla büyüyebilmek için geceye 

odaklanır ve Büyük Gece Projesini hayata geçirmeye karar verir.  

 

Kerim, iş görüşmesine gittiği şirketin Zaman olduğunu bilmeden çıkar evden. Bir gün içinde dört 

kıtada, on iki ayrı şehirde pek çok kişiyle görüşür. Zamanya'nın kapısına ulaşıncaya kadar bir 

yandan zaman diyarının bütün sırlarını keşfedecek, bir yandan da bugüne kadar zaman kavramı-

nı çok az sorguladığını fark edecektir.  

 

Selim ise zaman kafesinde yaşayan sıradan bir insandır. Yedi vapurunu yakalamaya çalışır her 

sabah. Saat sekizde başlar çalışmaya, akşam beş olunca çıkar şirketten. Acıktığı için değil, saat 

on iki olduğu için yemek yer. Maaşı ayın birinde bankaya yatar. Hep zamanla yarışır - kesintisiz 

bir koşuşturma içindedir. Fakat nereye doğru koştuğunu, nereye varmak istediğini bilmemektedir.  

 

Zaman, hayat, gece, dünya, uyku, keyif, kariyer, ölümsüzlük ve pazarlama üzerine muhteşem bir 

kurgu, sürükleyici bir macera.  (Arka Kapaktan) 

Kitap Tanıtımı: “Zamanya” 



Sayfa 14 

 

 

Kitap adı: Saatsiz Ülke (Zamanya’nın Devamı) 

Yazarı: Yiğit KULABAŞ 

Basım yılı: 2009 

Yayın Evi: Everest Yayınları 

Bulunduğu Yer: İsteyin Kütüphanemizde olsun! 

 

 

 

Türkiye'de saatler durdu. Haber "Canlı'lı yayın" sayesinde bütün ülkeye hızla yayıldı. Hem de 

Bozcaada'daki saatsiz pansiyona kadar. Saatsiz pansiyon, ilk defa bu kadar huzursuzdu… 

İlk kitabı "Zamanya" ile haklı bir okur kitlesi edinen Yiğit Kulabaş, ikinci romanı "Saatsiz Ülke"de 

"zaman"la olan ilişkimize derin bir çentik atıyor. (Arka Kapaktan) 

 

Kitap Tanıtımı: “Saatsiz ülke” 

http://interaktif.adu.edu.tr/yts/login.asp



