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2014 Yılı Merkez Kütüphane Genel İstatistikleri 

Basılı Kitap Sayısı 56946 

Elektronik Kitap Sayısı 147734 

Veri Tabanları İçindeki Tam 
Metin Dergi Sayısı (E-dergi) 

21227 

Basılı Dergi Sayısı 333 

Braille Alfabesiyle Yazılmış 
Kitap Sayısı  

80 

Görsel-İşitsel Materyal ve Tez 
CD Sayısı 

2866 

Veri Tabanı Sayısı 34 

2014 yılı kütüphanemiz koleksiyonunun Materyal Türüne Göre niceliksel bilgileri şu şekildedir: 

Genel Kütüphane Kullanımı: 

2014 yılında Merkez Kütüphanemiz 283 gün açık bulundurulmuş; toplam 205905 kez 
yararlanılmış ve ortalama günlük kullanım 731 kişi olmuştur.  

Mesai dışı saatlerde hafta içi saat 17.00-19.30 arası 175 gün, Cumartesi günleri saat 09.00-

16.30 saatleri arası 33 gün olmak üzere toplam 208 gün boyunca Merkez Kütüphanemizden 
22404 kişi yararlanmış, mesai dışı saatlerde ortalama kullanım 107 kişi olmuştur.  

Aşağıdaki tabloda aylara göre kütüphanemizin niceliksel kullanım bilgilerini görebilirsiniz. 
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 Ödünç Verme Bölümü: 

2014 yılında toplamda 10685 kullanıcı 15263 kitap ödünç almıştır. Günlük ortalama 98 kişi 
ödünç verme işleminden faydalanmış, günlük ortalama 140 kitap ödünç alınmıştır.  

 

Aşağıdaki tabloda aylara göre ödünç alan kullanıcı ve kitap ödünç verme dağılımlarını 
görebilirsiniz. 
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2014 yılında ödünç alınmış olan materyalin kullanıcı gruplarına göre dağılımını 
incelediğimizde; 319 idari personele 455 adet kitap, 1257 akademik personele 1796 adet 
kitap, 9109 öğrenciye 13012 adet kitap olmak üzere toplam 10685 kişiye 15263 adet kitap 
için ödünç verme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Aşağıdaki tabloda kullanıcı gruplarına göre ödünç alınan materyal sayısı yer almaktadır; 

 

Süreli Yayınlar Bölümü: 

2014 yılında 155 
akademik personel, 47 
idari personel, 1545 
öğrenci olmak üzere 
toplam 1746 kullanıcı 
Süreli Yayınlar 
Bölümü’nden 
faydalanmıştır. 117 kişi 
ise 227 süreli yayın 
ödünç almıştır.  

 

Yandaki tabloda süreli 
yayınların aylara göre  
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Elektronik Yayınlar Bölümü: 

Abone olduğumuz tam metin veri tabanlarının 2014 yılına ait kullanım istatistikleri : 

2014 yılı içinde görüntülenen tam metin makale 
formatındaki veri tabanları içinde en çok 
kullanılan veri tabanı %54’lük kullanım oranı ile 
“Science Direct” veri tabanı olup %8 kullanım 
oranı ile “Springer Link” veri tabanı ikinci sırada 
yer almaktadır. Wiley Interscience veri tabanı ise 
%7’lik kullanım oranı ile en çok kullanılan üçüncü 
veri tabanı olmuştur. En az kullanılan veri 
tabanları %1’in altında kullanım oranı ile “Annual 
Reviews”, “Cochrane Library”, “IEEE”  veri 
tabanları olmuştur. 

Abone olduğumuz tüm tam metin veri 
tabanlarının 2014 yılı kullanım istatistiklerini 
yandaki tabloda bulabilirsiniz, 

 

 

 

 

Abone olduğumuz tam metin veri 
tabanlarının 2014 yılı kullanım 
istatistiklerini pasta dilimi grafik 
olarak yansıttığımızda çıkan oranlar 
yanda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri Tabanı 

Görüntülenen 
Tam Metin 
Makale Sayısı 

Science Direct 80595 

Springer Link 12188 

Wiley Interscience 10271 

EbscoHost Veri Tabanları 9163 

Taylor&Francis 7177 

JSTOR 6113 

Ovid 5958 

Sage 4500 

Oxford 4191 

ACS 2400 

Emerald 1668 

Atıf Dizini 1632 

Clinical Key 1510 

Cambridge 1002 

IEEE 695 

Annual Reviews 488 

Cochrane Library 436 

Toplam 149987 
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IEEE
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Abone olduğumuz bibliyografik veri tabanlarının 2014 yılına ait kullanım istatistikleri : 
 

Abone olduğumuz yedi adet bibliyografik veri tabanı formatındaki veri tabanları içinde 2014 
yılında en çok kullanılan veri tabanı %39 kullanım oranı ile “Web of Science” veri tabanı 
olup %14’lük kullanım oranı ile “MathSciNet” ve “SCOPUS” veri tabanları ikinci sırada yer 
almaktadır. %12 kullanım oranı ile “UpToDate” veri tabanı en çok kullanılan üçüncü veri 
tabanı olmuştur. En az kullanılan veri tabanı %5 kullanım oranı ile “Cab Direct” olmuştur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abone olduğumuz elektronik kitap veri tabanlarının 2014 yılına ait kullanım 
istatistikleri: 

 

Abone olduğumuz elektronik kitap içeren veri tabanları içinde 2014yılında en çok kullanılan 
veri tabanı %44 kullanım oranı ile “Springer ” veri tabanı olmuştur. İkinci sırayı %42’lik payı 

Ebrary veri tabanı almıştır. Clinical Key veri 
tabanı içinde yer alan tıp alanına yönelik e-

kitaplar %14 kullanım oranına sahiptir.  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri Tabanı 
Görüntülenen 
Kayıt Sayısı 

Web of Science 10395 

MathSciNet 3838 

Scopus 3721 

UpToDate 3314 

Proquest Dissertations & 
Thesis 2801 

Cochrane Library Abstract 1642 

CAB Direct 1305 

Toplam 27016 

Web of 

Science

39%

MathSciN

et

14%
Scopus
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UpToDate
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Proquest 
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5%
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Veri Tabanı Adı İndirilen Kitap Sayısı 
Spri ger E-Kitaplar  

E rary  

Cli i al Key E-Books  

Topla  9  

Springer E-

Kitaplar

44%

Ebrary

42%

Clinical Key E-

Books

14%

Elektronik Kitap Veri Tabanları

Springer E-Kitaplar

Ebrary

Clinical Key E-Books
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Türkiye Yayıncılar Birliği raporuna göre 2014’te kitap üretimi yüzde 4.6 arttı. Kişi başına 7.3 
kitap düştü. 
Türkiye Yayıncılar Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yayımcı Meslek Birlikleri 
Federasyonu’ndan edinilen bilgilere dayanılarak hazırladığı kitap üretim raporunu açıkladı. 
Buna göre, 2014 yılında üretilen toplam 561 milyon 103 bin 770 adet kitabın yüzde 71’ini 
eğitim kitapları, yüzde 11’ini yetişkin kurgu dışı kitaplar, yüzde 9’unu inanç kitapları, yüzde 
5’ini çocuk ve ilk gençlik kitapları, yüzde 3’ünü yetişkin kurgu kitapları, yüzde 1’ini ise 
akademik yayınlar oluşturuyor. 
Bandrol adetlerine göre en fazla kitap üretilen il yüzde 59.5 ile İstanbul oldu. Onu yüzde 27.5 
ile Ankara ve yüzde 13 ile İzmir takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre, 
2014 yılında kişi başına 7.3 kitap düştü. Bu kitaplar için 344 milyon 405 bin 399 bandrol satın 
alındı.  
Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine 216 milyon 698 bin 371 
adet ücretsiz ders kitabı dağıttı. 
 

2013’te Türkiye’de 536 milyon 259 bin 40 kitap üretilmişti ve kişi başına düşen kitap sayısı 
7.1’di. 2014 yılı verileri göz önüne alındığında, üretilen kitap adedinde yüzde 4.6 artış olduğu 
görülüyor. 2014 yılında yayıncılık sektörünün toplam cirosu geçen seneye göre yüzde 2.9’luk 
artışla 2 milyar 381 milyon dolara yükseldi.  
Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (IPA) 2014 verilerine göre Türkiye dünyanın en büyük 
12’nci yayıncılık sektörü ve üretilen yeni kitap çeşidinde 11’inci sırada yer alıyor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014’te Ne kadar Kitap Üretildi? 
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2014 Yılında Kullanıcılarımız Tarafından Kütüphanemizden  

En Çok Ödünç Alınan 10 Kitap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 Yılında Kullanıcılarımız Tarafından Springer Veri Tabanında  

En Çok Okunan 10 Elektronik Kitap 

 

Sıra Yayın Adı Yazar Adı 

1 Temel kimya : moleküller, maddeler ve değişimler: P.W. Atkins 

2 

Öğretmen adayları için : bireysel öğrenme 
stratejilerine uygun : konu anlatımlı örnek Yargı Yayınevi 

3 Fen ve Mühendislik İçin Fizik Raymond A. Serway 

4 Bir Gün Ayşe Kulin 

5 Yüzüklerin efendisi J.R.R Tolkien 

6 Kar Orhan Pamuk 

7 Safiye Sultan: Hadım Edilmiş Bir Aşk Ann Chamberlin 

8 Mutluluk  Zülfü Livaneli 

9 Leyla'nın Evi Zülfü Livaneli 

10 Gece Sesleri  Ayşe Kulin 

Sıra Yayın Adı Yazar Adı 

1 Common Surgical Diseases Jonathan A. Mayers 

2 Technologies for E-Learning and Digital Entertainment Zhigeng Pan 

3 Industrial Enzymes Julio  Polaina 

4 Pediatric Hydrocephalus Giuseppe Cinalli 

5 Advances in Plant and Animal Boron Nutrition FANGSEN XU 

6 Terrestrial Ecosystems in a Changing World Josep G. Canadell 

7 

Progress in Pattern Recognition, Image Analysis and 
Applications José Ruiz-Shulcloper 

8 Data Analysis, Machine Learning and Applications Christine Preisach 

9 The Future Internet Alex Galis 

10 Distributed Computing - IWDC 2004 Arunabha Sen 
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2014 Yılında Kullanıcılarımız Tarafından Ebrary Veri Tabanında  

En Çok Okunan 10 Elektronik Kitap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 yılında Kullanıcılarımız Tarafından  

En Çok Okunan 10 Elektronik Dergi  

 

Sıra Yayın Adı Yazar Adı 

1 Dictionary of Ancient near Eastern Architecture Gwendolyn Leick 

2 Investment Management B. Hiriyappa 

3 Contemporary Drama in English Studies : Sublime Elzbieta Iwona  Baraniecka 

4 Runaway State-Building : Patronage Politics and Conor O'Dwyer 

5 Statistical Models in Epidemiology David Clayton 

6 Primary Care Pediatrics  Carol Green-Hernandez 

7 Wales and the Welsh in the Middle Ages R.A. Griffiths 

8 Wall Street Research : Past, Present, and Future Boris Groysberg    

9 Essentials of Working Capital Management    James Sagner 

10 Disability and Disadvantage  Kimberley Brownlee 

Sıra Yayın Adı Veri Tabanı 

1 Tourism Management Science Direct 

2 Food Chemistry Science Direct 

3 Small Ruminant Research Science Direct 

4 Veterinary Parasitology Science Direct 

5 Food Control Science Direct 

6 Computational Statistics & Data Analysis Science Direct 

7 Annals of Tourism Research Science Direct 

8 Applied Biochemistry and Biotechnology SpringerLİnk 

9 Veterinary Surgery Wiley Interscience 

10 The Lancet Science Direct 
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma 

faaliyetlerini desteklemek ve araştırmacıların bilimsel bilgiye erişimlerini eksiksiz sağlamak 

için online veri tabanlarına abone olmaya devam etmektedir.  

Yeni eğitim dönemimde abone olunan veri tabanları şunlardır; 

HukukTürk: . HukukTürk mevzuat gereksinimlerini karşılayabilecek ve 
hukuki danışma kaynağı olarak kullanabilecek bir veri tabanıdır. 

 Veri Tabanı kapsamında; 

 T.C. Mevzuatı (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, 
Bakanlar Kurulu Kararları, Genelgeler, Tebliğler) ve  

 İçtihatları (Yargıtay, Danıstay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Kararları),   

 Resmi Gazete,  
 Mevzuat Grupları,  
 Türk Hukuk Bibliyografyası,  
 Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri,  
 Kanun Tasarıları,  
 Kanun Gerekçeleri,  
 Yeni ve Değişen Mevzuat,  
 Hukuk Sözlüğü yer almaktadır. 
 

 

Ayrıca Veri Tabanında; 
 -Metinlere ilişkilendirilmiş yaklaşık 6.000 kelimeden oluşan “Hukuk Sözlüğü” vardır, 
 - Yaklaşık 700 adet “Dilekçe ve Sözleşme” örneği vardır, 
 - Mevzuatta gerçekleşecek ileri tarihli değişiklikler için kullanıcıyı uyarıcı düzenlemeler 
 yapılmıştır, 
 - Tüm içerikte “Kelime Arama” bölümlerine tarih aralığı, içtihatlar içinde “Kelime Ara
 ma” bölümlerine tarih aralığı ve merci seçme imkanları sunulmuştur. 
 - HukukTürk Google arama çubuğu vardır, 
 - Maddeye Göre Arama bölümünde madde numaralarının yanında madde başlıkları 
 da görüntülenmektedir, 
 - Kanun maddelerinin ayrımı ve madde üzerinden tek tıklama ile içtihatlara erişim 
 mümkündür, 
 -Hukuk bibliyografyası bulunmaktadır. 
 

Veri tabanı erişim adresi; 

http://www.hukukturk.com  

Veri tabanı kullanım rehberi; 

 http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/webfolders/File/HukukTurk-

Istanbul_Barosu_Bilgi_Bankasi_Rehber.pdf  

Abone Olunan Yeni Veri Tabanları 

http://www.hukukturk.com
http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/webfolders/File/HukukTurk-Istanbul_Barosu_Bilgi_Bankasi_Rehber.pdf
http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/webfolders/File/HukukTurk-Istanbul_Barosu_Bilgi_Bankasi_Rehber.pdf
http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/webfolders/File/HukukTurk-Istanbul_Barosu_Bilgi_Bankasi_Rehber.pdf
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HiperKitap: Hiperlink tarafından geliştirilmiş, bilim insanlarının, 
öğrencilerin ve meraklıların akademik bilgiye hızlı ve kolay 
erişebildikleri Türkiye’nin ilk Türkçe online e-kitap veritabanıdır.  

Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan 
mühendisliğe birçok konu başlığı altında 300 yayınevinin 12.000’den fazla e-kitabı 
bulunmaktadır.  Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da 
içermektedir. Önde gelen üniversitelerin akademik yayınları da Hiperkitap’ta yer almaktadır.  

 

Veri tabanı erişim adresi; 

 http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e011xww  

Veri tabanı kullanım rehberi; 

http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/webfolders/rehberler/Hiperkitap.pdf  

  

 

Yeni eğitim döneminde abone olunan veri tabanları şunlardır; 
 

Thieme Clinical Collection (Paket I-II-III): Tıp öğrencileri, 
araştırmacılar ve klinisyenlere yönelik, tüm önemli tıbbi alanları 
kapsayan bir koleksiyon sunmak için özenle seçilmiş sağlık 

bilimleri alanında saygın bir yeri olan Theieme yayınevine ait elektronik kitapları içermektedir.  

Temel Klinik E-Kitaplar için ilk başvuru kaynağıdır. 2000-2009 yılı arasında yayımlanmış 263 
e-kitabı içerir  

 

 

Veri tabanı erişim adresi; 

 https://www.thieme-connect.com/products/ebooks/books?sort=AUTHOR&query=*&lang=en    

Veri tabanı kullanım rehberi; 

http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/webfolders/rehberler/Thieme.pdf  

 

 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e011xww
http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/webfolders/rehberler/Hiperkitap.pdf
https://www.thieme-connect.com/products/ebooks/books?sort=AUTHOR&query=*&lang=en
http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/webfolders/rehberler/Thieme.pdf
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Genel olarak “Kitap ile tedavi” veya “kitap ile (yoluyla) iyileşme” olarak 
adlandırılan “Bibliyoterapi”nin ilk uygulama  dönemi Antik Yunan’a 
dayandırılmaktadır. 

Doğru zamanda, doğru bireyle, doğru kitabı buluşturmak olarak tanımlanabilen bibliyoterapi 
okuma yoluyla tedavi demektir.  

Bibliyoterapinin gelişimi I. Dünya Savaşından sonra savaş sonrası psikolojik sorunların 
çözümünde kullanılmasıyla hız kazansa da yapılan araştırmalar Eski Yunan’da 
kütüphanelerin bu amaçla kullanıldığını ortaya çıkarmıştır;  “Eski Yunan’da kütüphaneler 
okuma, düşünme, iyi vakit geçirme ve dinlenme yeri olarak tasarlanmıştır. Bunların yanında 
dünyanın bilinen ilk hastaneleri olan Asklepion’larda da kütüphaneler bulunmaktadır. 
Dönemin ünlü hekimlerinin yetiştiği bir tıp okulu olan, suyla ve daha birçok doğal yöntemle 
tedavi uygulayan, girişinde “ölümün girmediği yer yazan” ve dünyanın ilk psikiyatri hastanesi 
olarak da tarihe geçen Bergama Asklepion’u da bir kütüphaneye sahiptir.” (Yılmaz, 2014) 

Günümüzde ise, bibliyoterapi yine kütüphanelerde- gelişmiş ülkelerde özellikle halk 
kütüphanelerinde– psikolojik danışma merkezlerinde, hastanelerde ve okulların rehberlik 
servislerinde uygulanmaktadır 

Bibliyoterapi, kişinin duygusal sorunların 
anlaşılabilmesinde, yaşama uyum sorunlarının ele 
alınmasında ve kişinin içinde bulunduğu gelişim 
dönemlerine özgü gereksinimlerini tanıyabilmelerinde 
kullanılır. Bibliyoterapinin kullanım amaçları, uygulama 
alanları ve yararları aşağıda yer alan maddelerle 
detaylandırılabilir; 

—Bibliyoterapi kullanılarak, bireyin, yaşamakta olduğu 
sorunun yalnızca kendi başına gelmiş bir sorun 
olmadığı, birçok kişinin de benzer sıkıntıları 

yaşamakta olduğu gerçeğini görebilmesi sağlanır, 

—Yaşanan sorunların yalnızca tek bir çözümünün olmadığı, bireyin yaratıcı gücünü devreye 
sokarak çok çeşitli çözüm yollarına ulaşabileceğini görebilmesine yardımcı olunur, 

—Kişinin sorununu daha özgürce ifade ederek yine daha özgürce tartışabilmesinin önü 
açılır, 

—Kişinin sorununu yapıcı bir eylem planı hazırlayarak çözümlemesine yardımcı olunur. 

 —Kişinin olumlu bir benlik kavramı geliştirebilmesine katkıda bulunulur.  

Kitaplarla Tedavi: BİBLİYOTERAPİ 
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—Kişinin üzerindeki duygusal ya da bilişsel baskı hafifletilmeye ya da kaldırılmaya çalışılır.  

—Kişinin kendini kabul edebilmesi için destek sağlanır.  

—Kişinin kendi dışında bazı ilgi alanları oluşturabilmesine rehberlik edilir  

—Kişinin, çevresindeki insanların davranışlarını ve onları belli bir biçimde davranmaya 
güdülenen psikolojik güçleri tanıyabilmesine, ayrıca, kendi sahip olduğu anlama ve 
yorumlama gücünü geliştirmesine yardımcı olunur. (Keçe, 2013)  

Bibliyoterapi uygulaması yapılacak kişiye tedavide kullanılacak kitaplar özenle seçilmelidir. 

 Seçilen kitaplar ; 

 Bireyin/grubun  gelişim düzeyine, 
 Okuma düzeyine, 
 İlgi düzeyine uygun olmalıdır. Düzeylerinin üstünde bir kitabı 

kavramaları ve yararlanmaları güç olacağı gibi; düzeylerin 
altında bir kitabın seçilmesi ise, bireylerin ilgilerinin 
kopmasına ya da kendilerini aşağılanmış hissetmelerine yol 
açabilir. 

 Kitabın niteliği ve edebi değeri dikkate alınmalıdır. Seçilen 
kitabın kapak düzeninden yazı puntosuna, sayfa düzeninden 
basım kalitesine dek incelenmesi kadar kuşkusuz yazarı ve 
edebi değeri de sorgulanmalıdır. 

 Kitap, amaca uygun olmalıdır. Bibliyoterapi’de ulaşılmak 
istenen hedefe göre kitap seçilmelidir. 

 

Seçilen kitaptaki kahraman ya da diğer figürler bireyin/ bireylerin özdeşim yapabileceği 
özellikler taşımalıdır. Olumsuzların, umutsuzlukların vurgulandığı bireyin kendisine ve 
topluma zarar verici davranışlarda bulunduğu kahramanların yer aldığı öyküler 
kullanılmamalıdır. (Beşkardeş, 2013) 

 

 

Kaynakça: 

Beşkardeş, F. 2013 http://fuat.beskardes.com/saglik/2371/bibliyoterapi-kitaplarin-terapide-kullanilmasi.html web 
sitesinden erişildi. 

Keçe, C. 2013 http://www.cemkece.com/bibliyoterapi.html web sitesinden erişildi. 

Yılmaz, M.,  "Bilgi İle İyileşme: Bibliyoterapi" Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 28(2): 169-181. 2014. 

 

 



Sayfa 15 

 

  
Kitabınızı Paylaşmak İster Misiniz? 

Sosyal ağların çoğalmasıyla birlikte farklı amaçlar için kullanılması özellikle genç nesil 
arasında oldukça yaygınlaşmıştır. “Paranın geçmediği platformlar” da bu hareketin bir 
sonucu olarak oluşturulmuş sosyal paylaşım siteleri olarak adlandırılabilir. Giysiden, 
yiyeceğe, kitaba ve hatta ,seyahat masraflarından kurtulmak için, yol arkadaşlığına kadar 
yaratıcı platformlar oluşturulmuştur. Bu platformlardan kitap paylaşım platformu olan iki ağ 
aşağıda tanıtılmaktadır. 

BookSerf:Pek çok kitap paylaşım platformu içinde Bookserf’i 
ayıran yanı yabancı dilde kitapların dolaşımda olması. Bunun 
en önemli nedeni ise yabancı dildeki kitapların fiyatlarının 
oldukça yüksek olması. Bu platformda ‘ödünç’ sistemi işliyor ve 
bir karşılıklılık yok. Şöyle ki okumaktan keyif aldığınız kitapları 
fotoğraflarını da çekerek gönderiyorsunuz. Kitaplığınızın bir 
fotoğrafı ile kendinizi de tanıtan bir mini biyografiyi ekiple 
paylaşıyorsunuz ve kitapları dolaşım rafına ekliyorsunuz. Bir 
kitap arıyorsanız da kitaplıkta geziniyor, bulduysanız altına 

yorum yazıyor ve sahibinden ses gelmesini bekliyorsunuz. Kitap 2 hafta sizde kalabiliyor. 

Erişim Linki: http://bookserf.com/ 

 

 KitapAğacı.org:  Kitap bağışlamak isteyenlerle kitaba 
ihtiyacı olanları buluşturmak için gönüllüler tarafından 2009 
yılından beri faaliyetlerini sürdüren bir platform. Kitaba 
ihtiyacınız varsa sitede yer alan ‘kitap bul’ sekmesinden 
Türkiye’nin dört bir yanından bağışçı olmak isteyenlerle 
doğrudan bağlantıya geçebiliyorsunuz. Bağışçı olmak 
istiyorsanız da ‘kitap bağışla’ sekmesinden bağışçı ağına siz 
de dahil oluyorsunuz. Eğer var olan ilanlardan biri 
ihtiyacınıza yanıt vermiyorsa kendi ilanınızı da buradan 
vermeniz mümkün.  

Erişim Linki:http://www.kitapagaci.org/   

 

Kaynak: http://www.yesilist.com/cms.php?u=paranin-gecmedigi-13-paylasim-yeri&id=1777  

  

http://bookserf.com
http://www.kitapagaci.org/
http://www.yesilist.com/cms.php?u=paranin-gecmedigi-13-paylasim-yeri&id=1777


Sayfa 16 

 

Yeni 
eğitim döneminde abone olunan veri tabanları şunlardır; 
Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), sosyal bilimler 
alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan 
“hakemli” dergileri taramakta ve sosyal bilimler alanında indeksleme 
hizmeti sunmaktadır. 

 

Herhangi bir ticari amacı olmayan Asos Index, sosyal bilimler alanında yayın yapan bilimsel 
akademik dergilere ait makalelerden, (izin verilmesi durumunda tam metin, verilmemesi 
durumunda özet düzeyinde) oluşmaktadır.  

 

 

 

 

2010 yılından itibaren hizmet veren indekste şu ana kadar; 428 Dergi, 30835 Makale, 21202 
Tam metin link ve 9633 özeti olan makale yer almaktadır. 

 

http://asosindex.com.tr/ adresinden indekste yer alan dergi listesine ulaşıp makale 
taraması yapabilir ve derginizin  Asos Index’te taranması için gerekli olan  "süreli yayın 
kriterlerini" inceleyebilirsiniz. 

Bir Indeks: ASOS INDEX 

http://asosindex.com.tr
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Yeni 
eğitim döneminde abone olunan veri tabanları şunlardır; 
 

Kitap adı: Nar Ağacı 

Yazarı: Nazan Bekiroğlu  

Basım yılı: 2012  

Yayın Evi: Timaş  

Bulunduğu Yer: Merkez Kütüphane  

Yer numarası: PL 240.2 .B44 N37 2012 

 

 S  ö  ç ğı   ö  g i  

 Balkan Savaşı döneminde başlayıp I. Dünya Savaşı'na uzanan bir öykü... 
 

Trabzon'dan ve Tebriz'den doğup birbirlerine doğru yol alan iki hayat; önce deli akan sonra 
durgunlaşan iki ırmak... Aslında çok ırmak... Tebriz'in en büyük, en asil halı tüccarının deli 

fişek oğlu Settarhan ve Trabzonlu inci tanesi Zehra...  
Ateşin bakışlı ateşin duruşlu; ırmağını kendi bildiğince alev ateş akıtmayı seçen bir genç kız 
Azam. Adı ne aşk ne de dostluk olan bir duyguyla Settarhan'ın ırmağına dolanan Batumlu 

kitapçı Sophia. Acıyla yoğrulan, yoğruldukça durulaşan, kendi varlıklarını sevdiklerinin 
varlığında eriten Büyükhanım ve Hacıbey... 

Ve hep kendi içine doğru akan, kendi ırmağını gencecik yaşta milleti için kurutan, Trabzon'un 
"kırık kafiyesi" İsmail, ah İsmail... 

İki büyük savaşın savurup yeniden şekillendirdiği hayatlar, muhaceret, mücadele, kader, 
farklı inançların aktığı ortak zemin, üç ülke ve üç sevda Nazan Bekiroğlu'nun mürekkebi aşk 

olan kaleminde buluştu. "Nar Ağacı" hayal kadar zengin, roman kadar güzel, tarih kadar 
gerçek bir hikâye… İncelikle işlenmiş karakterleri, son derece zengin detayları ve dönemi 

anlatmadaki maharetiyle okuyanı çarpacak ve yıllarca unutulmayacak bir kitap… 

 

Kitap hakkında bir blog yazısı için: http://blog.milliyet.com.tr/nar-agaci---sen-oyle-cagirmasan
-ben-boyle-gelmezdim---nazan-bekiroglu/Blog/?BlogNo=451176  

Yazarının kitabı hakkındaki görüşleri için: http://www.aksiyon.com.tr/dosyalar/nar-agaci-beni-
en-cok-mutlu-eden-romanim-oldu_533784 

Bir Kitap: Nar Ağacı 
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