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İnsanoğlu kendini ifade etmeye başladığı dönemden itiba-

ren tecrübelerini, günlük olayları ve tarihsel olayları sürekli 

kayıt altına alma ihtiyacı duymuştur. İnsanoğlunun kayıt 

tuttuğu materyaller, yaşadığı coğrafik alana göre, yaşam 

biçimlerine ve  deneyimlerine göre değişiklik göstermiştir. 

Kayıt ortamları, ilk çağlarda “taş” ile başlayan serüven sırasıyla Asurlular zamanında “kil 

tablet”, Mısır’da “papirüs”, Bergamalıların keçi derisinden yaptığı “parşömen” ve Çin’de 

ortaya çıkan ve günümüze kadar gelebilen “kağıt” gibi maddelerle şekillenmiştir.  

 

Günümüzde, özellikle teknolojik gelişmeler ve internetin yaygın olarak kullanılmaya baş-

lanması gibi etkenler, bilginin büyük bir hızla artmasına ve yaygınlaşmasına sebep ol-

muştur. Bunun sonucunda da elektronik olarak erişilebilen zaman ve mekan sınırlaması-

nın olmadığı bilgi kaynaklarının sayısında da artış gerçekleşmiştir. Popülaritesi  iyice ar-

tan ve çok çeşitlenen elektronik kaynaklardan birisi de “e-kitaplar” dır. 

 

E-kitap, bir kitabın sayısal ortamdaki kopyası ya 

da doğrudan elektronik ortamda kitap olarak yazıl-

mış içeriktir. Basılı kitap ile bir kıyaslama yapıldı-

ğında e-kitabın okuyucuya, yazara ve yayıncıya 

avantajlar sunmaktadır. En önemli avantajı ise za-

man ve mekan kısıtlamalarının olmamasıdır.  Ayrı-

ca ses, müzik gibi destekleyiciler ile görsellik art-

makta, okuyucular için daha cazip hale gelmekte-

dir. E-kitaplar, e-kitap okuyucu gibi aygıtlarla oku-

nabileceği gibi, cep telefonu, avuç içi bilgisayar gibi çeşitli aletlerle de okunabilmektedir.  

 

Kütüphanemiz,  kullanıcılarımızın e-kitap ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli e-kitap veri 

tabanlarına abonedir. Önceki yıllarda abone olduğumuz e-kitap veri tabanlarının linklerini  

aşağıda bulabilirsiniz.   

 

E-kitaplar ve World E-Book Library 
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E-kitap koleksiyonumuzu geliştirmek için 2012 yılında abone olduğumuz World e-book 

Library veri tabanı ile ilgili bilgiye detaylı olarak yer verilmiştir. 

 

E-kitap içeren veri tabanlarımız; 

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

 - MD Consult E-books: http://www.mdconsult.com/das/booklist/body/386904722-

2?booklist_order=title&format=AT 

 - Springer E-boks (2005-2008):http://link.springer.com/search?facet-content-

type=%22Book%22&from=SL&showAll=false 

 

 

 

World E-Book Library 2.700.000’in üzerinde çok çeşitli konularda 

akademik kitabın ve belgenin bulunduğu veri tabanıdır. Kapsa-

mında, akademik kitaplar, çağdaş ve nadir eserler, çocuk kita-

pları, orjinal seslendirmesi ile sesli kitaplar, 100 ayrı dilde yayın- 

Tüm içerik orijinal dili ne ise o dilde erisilmektedir (%85’i İn-

gilizce), 850 Arapça, 900 Türkçe-Osmanlıca, 160.000 Almanca, 

175.000 Fransızca, 10.000 Rusça kitap vardir . 

 

Ayrıca, veri tabanında astronomi, biyoloji, ekonomi, finans, güzel sanatlar, istatistik, kim 

ya, siyasal bilimler, teknoloji vb. konularda 230 araştırma koleksi-

yonu bulunmaktadır. 

 

 Eş zamanlı sınırsız kullanıcı erişiminin olduğu veri tabanında bir 

kitabin tamami tek seferde indirilebilmektedir.  

 

Veri tabanı erişim linki; http://community.ebooklibrary.org 
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Veri tabanının dikkat çekici özellikleri 

 

Eski tarihlerde basılmış tarihsel 

niteliği olan kitaplar ve basımı 

tükenmiş olan, kolay bulunamaya-

cak kitaplar koleksiyonda yer almaktadır.   

23.094 kitabın yer aldığı sesli kitaplar aynı zamanda dil geliştirmek amacıyla da kul-

lanılabilir: http://community.ebooklibrary.org/collectionCatalog.aspx?

CatalogId=7 

Özellikle koleksiyoncuların ilgisini çekebilecek 11.690 popüler ve tarihsel çizgi ro-

manlar da veri tabanında mevcuttur: http://community.ebooklibrary.org/

collectionCatalog.aspx?CatalogId=4 

Koleksiyonda ayrıca çocuk edebiyatında yer edinmiş 1.569 kitap vardır: http://

community.ebooklibrary.org/Collection.aspx?collection=17 

Bilimsel ve aktüel dergilerin geçmiş sayıları “Journal and Magazine Collection” 

olarak veri tabanında yer almaktadır: http://community.ebooklibrary.org/

collectionCatalog.aspx?CatalogId=3 

 

 

 

 

Merkez Kütüphanemizin çalışma saatleri 05 Kasım 2012 tarihinden itibaren aşağıda-

ki gibi düzenlenmiştir; 

 

 Hafta içi: 08.00-19.30 

 Cumartesi: 09.00-16.30 
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Yaşam boyu öğrenmenin temel koşulu olan bilgi okuryazarlığı son yıllarda önemi gittik-

çe artan bir kavramdır.  Bilgi okuryazarı olmak, gerek eğitimde gerekse araştırmada niteliği 

arttırmaktadır. Çünkü bilgi okuryazarı olan bir araştırmacı her geçen gün katlanarak artan 

bilgiye isabetli olarak erişir ve elde ettiği bu bilgilerden en üst düzeyde yararlanmasını bilir. 

 

Bilgi okuryazarlığının genel bir tanımını yapmamız gere-

kirse; “bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan 

bilgiyi bulma, değerlendirme, etkin şekilde kullanma ve 

iletme becerisidir.” (Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü Bilgi 

Okuryazarlığı Programı:http://hubo.hacettepe.edu.tr ) 

 

 

Kütüphanemiz, talep eden kullanıcılarına bilimsel bilgiye nasıl erişileceğini öğretmek adına 

“bilgi okur yazarlığı” eğitimi vermektedir. Verilen eğitimin temel amacı; “araştırmacıların 

kütüphanede, veri tabanlarında ve Web’de bilgi ararken daha isabetli sonuçlara da-

ha kısa sürede erişmesini sağlamaktır.” 

 

Eğitim sonunda araştırmacılar, bilgi teknolojisini, araştırma yöntem ve stratejilerini veri ta-

banlarından ve elektronik kaynaklardan eksiksiz olarak yararlanmayı öğrenecektir. 

 

Eğitim talep eden araştırmacılarımız ,  

 dış hat: (256) 218 20 46 iç hat: 2000 telefon numaraları ile veya  

 e-mail: kutuph@adu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirler. 
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2012 yılı sonu itibariyle yaklaşık 80.000 elektronik kitabın yer aldığı Ebrary veri tabanında 
yer alan kitapların artık tamamını bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.  İndirmiş olduğunuz ki-

tapları bilgisayarınızdan veya  mobil cihazlarınız (iPhone, iPad) ile internete bağlı olmadan 

da erişebilirsiniz .  

İndirme işlemini nasıl yapacağınız ile ilgili detaylı bilgi aşağıda adım adım anlatılmıştır. 

Kitapları tamamıyla indirebilmek için neler gerekli ?  

1. Kampüs içerisindeyken ebrary sitenize gidip kendiniz için bir kullanıcı hesabı 

ve şifre oluşturma işlemi, 

 

Kampüs içerisindeyken (Üniversite internet ağına dahil iken) ebrary sitenize gidip 

sayfanın üst sağ köşesindeki Sign In butonuna tıklayın  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Açılan sayfada Create an account butonuna tıklayın  
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Gerekli bilgileri doldurduktan sonra oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifre ile oturum 

açın  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitapları indirmek için Download butonunu tıklayınız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni bir pencere açılacaktır. Açılan pencerede:  

 * İlk seçenek: Kitabın bir bölümünü Resim bazlı PDF olarak indirir  

 * İkinci seçenek: Kitabın sizin seçeceğiniz azami 60 sayfasını Resim bazlı PDF ola-

rak indirir  

 * Üçüncü seçenek: Kitabın tamamını 14 güne kadar aktif PDF olarak indirir  
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2. Adobe Digital Editions programını bilgisayarınıza indirme işlemi,  

 

Kitabı indirmeden önce “Adobe Digital Editions” bağlantısına tıklayın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarayıcınızda yeni bir sayfa açılır ve Adobe Digital Editions programını kurmanız için 

Install butonu belirir  

Yönergeleri takip ederek Adobe Digital Editions programını bilgisayarınıza kurun. Ku-

rulum tamamlandığında program açılacak ve sizden kullanıcı adı şifre isteyecektir.  

Bu ekranda ücretsiz bir Adobe ID oluşturmak amacıyla get an Adobe ID online bağ-

lantısına tıklayın 

Tarayıcınızda yeni bir sayfa açılacaktır. Burada Create an Adobe Account butonu-

na basın. İlgili alanları doldurarak işlemi tamamlayın.  

Bilgisayarınızda açık olan Adobe Digital Editions programına dönün (açık değil ise 

Başlat menüsünden tekrar açabilirsiniz). Ve biraz önce oluşturduğunuz Adobe kulla-

nıcı adı ve şifrenizi girin ve Activate butonuna tıklayın.  

Tekrar ebrary arama sonuçları ekranına dönün ve kitap ismi altında yer alan 

Download butonuna tıklayın. Yeni bir pencere açılacaktır.  

Açılan pencerede en alttaki “Download the entire document for 14 days in Adobe 

Digital Editions format” seçeneğini işaretleyip OK butonuna tıklayın.  
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İndirilen kitap Program içerisinde aşağıdaki şekilde görünecektir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitabı iade etmek için, Kitaba sağ tıklayarak Return Borrowed Item veya Delete 

Item seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır.  
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    Masumiyet Müzesi 

 Yazarı: Orhan Pamuk  

 Yayıncı: İletişim 

 Yayın Yılı: 2008 

 Bulunduğu yer: Merkez Kütüphane 

 

  “Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum.”  

Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un üzerinde altı yıldır 

çalıştığı harikulade aşk romanı bu sözlerle başlıyor... Masu-

miyet Müzesi'ni okurken yalnız aşk hakkında değil, evlilik, ar-

kadaşlık, cinsellik, tutku, aile ve mutluluk hakkındaki bütün 

düşüncelerinizin derinden etkilendiğini ve kitabın rengârenk dünyasından hiç ayrılmak iste-

mediğinizi göreceksiniz. 

1975'te bir bahar günü başlayıp günümüze kadar gelen İstanbul’lu zengin çocuğu Kemal 

ile uzak ve yoksul akrabası Füsun'un hikâyesi; hızı, hareketi, olaylarının ve kahramanları-

nın zenginliği, mizah duygusu ve insan ruhunun derinliklerindeki fırtınaları hissettirme gü-

cüyle, elinizden bırakamayacağınız ve yeniden okuyacağınız kitaplardan biri olacak 

(Tanıtım Yazısından)  

 

 Bir Kitap Müze Olarak Uyarlanabilir mi? 

 

Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk’un hem yazdığı bir roman 

hem de yaptığı bir müzedir. Pamuk 1990’lardan itibaren roma-

nı ve müzeyi baştan beri birlikte düşündü. Müzede ise roman-

da anlatılan kahramanların kullandığı, giydiği, işittiği, gördüğü, 

biriktirdiği, hayal ettiği şeyler dikkatle düzenlenmiş kutu ve vit-

rinlerde sergileniyor. Müze, kitapta yer alan Keskin ailesinin 

evidir ve yine romanda anlatıldığı gibi Çukurcuma semtinde 

yer almaktadır. 

 Müzeden zevk almak için romanı okumaya gerek yok. Tıpkı 

romandan zevk almak için müzeyi gezmeye gerek olmadığı 

gibi. Ama romanı okuyanlar, müzenin çeşit çeşit anlamını daha 

iyi kavrayacakları gibi, müzeyi gezenler de, romanı okurken 

fark etmedikleri pek çok şeyi görecekler. Müze, 2012 baharın-

da açıldı.  

Müze hakkında detaylı bilgi almak için Müzenin web sayfasını 

ziyaret edebilirsiniz; http://www.masumiyetmuzesi.org/ 
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Shantaram 

 Yazarı:Gregory David Roberts  

 Yayıncı: Artemis 

 Yayın Yılı: 2010 

 Bulunduğu yer: Merkez Kütüphane 

 

  

“Kader, seni güldürmüyorsa,  

Espriyi anlamadın demektir.” 

 

 

 

“Aşk, kader ve yaptığımız seçimler hakkında bildiklerimi öğrenmem çok uzun sürdü, dün-

yanın pek çok yerini dolaşmam gerekti ama hepsinin özünü bir anda, bir duvara zincirlen-

miş halde işkence görürken kavradım.” 

 

“Eşsiz, kesinlikle çok cesur ve inanılmaz vahşi. Shantaram en zengin hayal güçlerini bile 

hazırlıksız yakalayacak.” 

-Elle 

 

“Shantaram ilk cümlesiyle tavlıyor. Heyecan verici, dokunaklı ve korkutucu... Muhteşem bir 

roman.” 

-Detroit Free Press 

 

“Çok zekice... Canlı karakterlerle dolu.Ama Shantaram'daki en güçlü karakter şehrin ta 

kendisi, Bombay. Roberts'ın Hindistan'a, orada yaşayan insanlara duyduğu içten sevgi, 

kitabı okumayı daha da zevkli kılıyor. Roberts bizi Bombay'ın gecekondularına, uyuşturucu 

satılan mekanlarına, batakhanelerine, barlarına götürüyor ve, siz de gelin, diyor. Biz de gi-

diyoruz.”  

-The Washington Post 

(Arka kapaktan) 
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Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire  

Başkanlığı 

Merkez Kampus  09010 / AYDIN 

 

E-mail: kutuph@adu.edu.tr 

  Tel: 0256 218 20 46 


