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2012 Yılı Merkez Kütüphane Genel İstatistikleri 

 

2012 yılı kütüphanemiz koleksiyonunun Materyal Türüne 

Göre niceliksel bilgileri şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Genel Kütüphane Kullanımı: 

2012 yılında Merkez Kütüphanemiz 282 gün açık bulundurulmuş; toplam 213241 kez yararla-

nılmış ve ortalama günlük kullanım 756 kişi olmuştur.  

Mesai dışı saatlerde hafta içi saat 17.00-19.30 arası 162 gün, Cumartesi günleri saat 09.00-

16.30 saatleri arası 30 gün olmak üzere toplam 192 gün boyunca Merkez Kütüphanemizden 

24100 kişi yararlanmış ortalama kullanım 192 kişi olmuştur.  

2012 yılında kütüphanemizde yer alan internet salonunda bulunan 30 adet bilgisayardan yarar-

lanan kullanıcı sayısı 21434 olmuştur. 

Basılı Kitap Sayısı 48.100 

Elektronik Kitap Sayısı 2.175.050 

Veri Tabanları İçindeki Tam 

Metin Dergi Sayısı (E-dergi) 
19.898 

Basılı Dergi Sayısı 337 

Braille Alfabesiyle Yazılmış 

Kitap Sayısı  
87 

Görsel-İşitsel Materyal Sayısı 846 

Veri Tabanı Sayısı 47 
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2012 Yılı Merkez Kütüphane Genel İstatistikleri 

 

Aşağıdaki tabloda aylara göre kütüphanemizin niceliksel kulla-

nım bilgilerini görebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süreli Yayınlar Bölümü: 

 

2012 yılında 130 akademik personel, 95 idari perso-

nel, 1918 öğrenci olmak üzere toplam 2143 kullanıcı 

Süreli Yayınlar Bölümü’nden faydalanmıştır. 665 kişi 

ise 358 süreli yayın ödünç almıştır.  
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2012 Yılı Merkez Kütüphane Genel İstatistikleri 

Aşağıdaki tabloda süreli yayınların aylara göre  ödünç verme 

dağılımlarını görebilirsiniz. 

 

 

Ödünç Verme Bölümü: 

2012 yılında toplamda 12289 

kullanıcı 17665 kitap ödünç al-

mıştır. Günlük ortalama 44 kişi 

ödünç verme işleminden fayda-

lanmış, günlük ortalama 63 kitap 

ödünç alınmıştır. 

 

Aşağıdaki tabloda aylara ödünç 

alan kullanıcı ve kitap ödünç verme dağılımlarını görebilirsiniz. 
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2012 Yılı Merkez Kütüphane Genel İstatistikleri 

 

2012 yılında ödünç alınmış olan materyalin kullanıcı gruplarına 

göre dağılımını incelediğimizde; 452 idari personele 642 adet 

kitap, 1258 akademik personele 1796 adet kitap, 10579 öğrenci-

ye 15227 adet kitap olmak üzere toplam 12289 kişiye 17665 adet 

kitap için ödünç verme işlemi gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

Elektronik Yayınlar Bölümü: 

Abone olduğumuz tam metin veri tabanlarının 2012 yılına ait kullanım istatistikleri : 

2012 yılı içinde görüntülenen tam metin makale formatındaki veri tabanları içinde en çok kullanılan 

veri tabanı %40’lık kullanım oranı ile “Science Direct” veri tabanı olup %15 kullanım oranı ile 

“Ebsco Host Veri Tabanları” ikinci sırada yer almaktadır. Wiley Interscience veri tabanı ise %11’lik 

kullanım oranı ilse en çok kullanılan üçüncü veri tabanı olmuştur. En az kullanılan veri tabanları %

1’in altında kullanım oranı ile “Annual Reviews”, “Cochrane Library”, “IEEE” ve 2012 yılının Tem-

muz ayında aboneliği iptal edilen “OECD” veri tabanları olmuştur. 
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2012 Yılı Merkez Kütüphane Genel İstatistikleri 

Abone olduğumuz tüm tam metin veri tabanlarının 2012 

yılı kullanım istatistiklerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abone olduğumuz tam metin 

veri tabanlarının 2012 yılı kulla-

nım istatistiklerini pasta dilimi 

grafik olarak yansıttığımızda 

çıkan oranlar yanda yer almak-

tadır. 

 

 

 

 

 

Veri Tabanı 

Görüntülenen Tam Metin 

Makale Sayısı 

Science Direct 69313 

EbscoHost Veri  
Tabanları 26431 

Wiley Interscience 18755 

Springer Link 11781 

JSTOR 11348 

MD Consult 10119 

Ovid 6321 

Taylor&Francis 5607 

Sage 4626 

ACS 4133 

Oxford 3690 

Atıf Dizini 1360 

Cambridge 1150 

Annual Reviews 833 

IEEE 794 

Cochrane Library 744 

OECD 128 

Toplam 177133 
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2012 Yılı Merkez Kütüphane Genel İstatistikleri 

Abone olduğumuz bibliyografik veri tabanlarının 2012 yılı-
na ait kullanım istatistikleri : 
 

 
Abone olduğumuz dört adet bibliyografik veri tabanı formatında-

ki veri tabanları içinde 2012 yılında en çok kullanılan veri tabanı %
70 kullanım oranı ile “Web of Science” veri tabanı olup %15’lik kul-

lanım oranı ile “MathSciNet” veri tabanı ikinci sırada yer almaktadır. %8 
kullanım oranı ile “Proquest Dissertations and Thesis” veri tabanı en çok 

kullanılan üçüncü veri tabanı olmuştur. En az kullanılan veri tabanları %6 kulla-
nım oranı ile “Cab Abstarct” ve %1 kullanım oranı ile “Pecya” veri tabanları olmuştur. 
 

 

 

 

 

 
*Pecya tam metin dergi içeren bir veri tabanıdır, ancak istatistik alımlarında “tarama sayısı” verdiği için bibliyografik veri 
tabanları içinde değerlendirilmiştir. 
 

 

Abone olduğumuz elektronik kitap veri tabanlarının 2012 yılına ait kullanım istatistikleri: 
 

Abone olduğumuz elektronik kitap içeren veri tabanları içinde 2012 yılında en çok kullanılan veri 

tabanı %74 kullanım oranı ile “World E-Book iLibrary ” veri tabanı olmuştur. İkinci sırayı %20’lık 

payı Ebrary veri tabanı almıştır. Springer E-Books ve MD consult veri tabanı içinde yer alan tıp alanı-

na yönelik e-kitaplar %3 kullanım oranına sahiptir.  2012 yılının Temmuz ayında aboneliği iptal edilen 

“OECD” veri tabanı en az kullanım oranına sahip elektronik kitap veri tabanı olmuştur. 

Veri Tabanı 

Görüntülenen 

Kayıt Sayısı 

Web of Science 30543 

MathSciNet 6506 

Proquest  Dissertations & Thesis 3283 

CAB Abstract 2827 

Pecya* 416 

Toplam 43575 
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2012 Yılı Merkez Kütüphane Genel İstatistikleri 

Abone olduğumuz elektronik kitap veri tabanlarının 2012 

yılı kullanım istatistiklerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abone olduğumuz elektronik kitap veri ta-

banlarının 2012 yılı kullanım istatistiklerini 

pasta dilimi grafik olarak yansıttığımızda 

çıkan oranlar yanda yer almaktadır. 

 

 

 

 

Veri Tabanı Adı 
Görüntülenen Sayfa 
Sayısı 

World E-Book iLibrary 64862 

Ebrary 17411 

MD Consult E-Books 2488 

Springer E-Kitaplar 2251 

OECD E-Books 98 

Toplam 87110 

WEB Sayfamız Yenilendi!!! 

Kullanıcılarımızın araştırma sonuçlarına daha 

kolay ve rahat ulaşabilmeleri için tasarlanmış 

yeni web sayfamız hizmete sunulmuştur. 

http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/ 
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2012 Yılında Kullanıcılarımız Tarafından Kütüphane-

mizden En Çok Ödünç Alınan 10 Kitap 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 yılında Kullanıcılarımız Tarafından Ebrary 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 açıklamalı Hasan Can Oktaylar 

3 Fen ve mühendislik için fizik Raymond A. Serway 

4 Safiye Sultan : hadım edilmiş bir aşk "Sofia  Ann Chamberlin 

5 Bir Gün Ayşe Kulin 

6 Kar Orhan Pamuk 

7 Sigorta işletmeciliği : prensipleri-hesap bünyesi  Kâmuran Pekiner 

8 Mutluluk Zülfü Livaneli 

9 Yüzüklerin efendisi: Yüzük Kardeşliği John Ronald Revel 

10 Osmanlı Tarihi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

Sıra Yayın Adı Yazar Adı 

1 

Ed Rachal Foundation Nautical Archaeology : Serce Limani, 

Volume 2 : The Glass F.George Bass   

2 

Design and Development of Medical Electronic 

Instrumentation : A Practical Persp David Prutchi 

3 Understanding Hermeneutics K. Lawrence Achmidt    

4 Wireless Sensor Networks for Healthcare Applications J. Terrance Dishongh 

5 Current Practice in Forensic Medicine Jonh Gall 

6 Research Methods for the Social Sciences Jerry Wellington 

7 

Monumenta Graeca et Romana, Volume 13 : Montreal 

Museum of Fine Arts, Collection Beaudoin Caron 

8 Telling Stories : A Theoretical Analysis of Narrative Fiction 
Linda M. Shires 

9 Raising Public Awareness of Engineering 

National Academy of Engineering 

Staff 

10 

Biologically-Responsive Hybrid Biomaterials : A Reference for 

Material Scientist Esmaile Jabbari 

http://site.ebrary.com/lib/amenderes/search.action?p09=Bass%2c+George+F.&f09=author&adv.x=1&p00=Ed+Rachal+Foundation+Nautical+Archaeology+%3A+Serce+Limani%2C+Volume+2+%3A+The+Glass
http://site.ebrary.com/lib/amenderes/search.action?p09=Prutchi%2c+David&f09=author&adv.x=1&adv.x=1&p00=Design+and+Development+of+Medical+Electronic+Instrumentation&f00=title
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  2012 yılında Kullanıcılarımız Tarafından En Çok Okunan 

10 Elektronik Dergi  

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Elektronik Kitaplarımız 

 

Kütüphanemiz 2012 yıl sonu itibariyle Ebrary Elektronik Kitap Veri Tabanı aracılığıyla 105 adet 

elektronik kitap satın almıştır.  Bu veri tabanında yer alan satın aldığımız 105 adet e-kitaba ve 

Ebrary veri tabanında yer alan yaklaşık 80.000 online kitaba IP tanımlı olarak erişmeniz mümkün-

dür.  

Satın Alınan 105 Adet Elektronik Kitaplara Erişim Adresi:  

http://site.ebrary.com/lib/amenderes/search.action?
adv.x=1&fromSearch=fromSearch&f00=collection&p00=search_col_purchased&f01=all&p01=&subject_relation=or&s
earch=Search 

 Ebrary Veri Tabanında Online Erişilebilen Diğer Elektronik Kitaplar İçin: 

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

Elektronik kitaplar satın alınırken kitap seçiminde araştırmacılarımızın kütüphanenin “kitap istek” 

sitemine iletmiş oldukları basılı kitap istekleri elektronik versiyonları ile karşılanmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca daha önceden deneme erişimine açılan kitap veri tabanının kullanım istatistikleri göz önün-

de tutularak seçim yapılmıştır. Kitapların seçiminde dikkat edilen bir diğer hususta yeni kurulmuş 

olan Mühendislik Fakültemizin ve İletişim Fakültemizin temel kaynakları elektronik olarak sağlan-

maya çalışılmıştır. Seçilmiş olan bu kitaplar, Elsevier Science and Tecnology, Wiley, Sage 

Publications, Palgrave Macmillan, MIT Press, CABI Publishing, Oxford University Press gibi önde 

gelen yayınevlerine aittir.  

Sıra Yayın Adı Veri Tabanı 

1 Veterinary Prasitology Science Direct 

2 Journal of Pediatric Surgery Science Direct 

3 Food Chemistry Science Direct 

4 Dyes and Pigments Science Direct 

5 Sleep Medicine Reviews Science Direct 

6 Library Journal EBSCO 

7 Tourism Management Science Direct 

8 Veterinary Microbiology Science Direct 

9 International Journal of Food Microbiology Science Direct 

10 Annals of Tourism Research Science Direct 

http://site.ebrary.com/lib/amenderes/search.action?adv.x=1&fromSearch=fromSearch&f00=collection&p00=search_col_purchased&f01=all&p01=&subject_relation=or&search=Search
http://site.ebrary.com/lib/amenderes/search.action?adv.x=1&fromSearch=fromSearch&f00=collection&p00=search_col_purchased&f01=all&p01=&subject_relation=or&search=Search
http://site.ebrary.com/lib/amenderes/search.action?adv.x=1&fromSearch=fromSearch&f00=collection&p00=search_col_purchased&f01=all&p01=&subject_relation=or&search=Search
http://site.ebrary.com/lib/amenderes/home.action
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Aydın’ın şirin ilçesi olan Sultanhisar’da yer alan NYSA ha-

rabelerinde ülkemizin en iyi korunmuş ikinci antik kütüp-

hanesinin yer aldığını biliyor muydunuz? Yüksekçe bir tepe 

düzlüğüne kurulmuş bu antik kütüphanesine yeni yapılan 

merdiven ve çevre düzenlemesiyle ulaşmak daha kolay hale 

getirilmiş. İşte NYSA Antik kenti ve kütüphanenin ve tarihçesi 

hakkında bilgi; 

Bu kent bölgenin ve Menderes Nehri'nin kuze-

yinde, Cevizli / Aydın (Messogis) Dağlarının gü-

neyindeki korunaklı yamaçta bulunmaktadır.  

Dolayısıyla kent önemli ulaşım ve ticaret yolları 

üzerinde yer almaktadır. Kent Menderes Nehri'-

nin hemen kuzeyinde, nehrin oluşturduğu bere-

ketli havzada kurulmuştur. Antik kaynaklardan 

Hellenistik Dönem'de, MÖ 3. yüzyılda kurulduğu 

öğrenilen Nysa, özellikle Roma Dönemi'nde ol-

dukça gelişmiş bir kent haline gelmiştir. Strabon 

ve Bizanslı Stephanos’un anlattıklarından, kuru-

luşu hakkında bilgi edindiğimiz Nysa’nın ilk ola-

rak Athymbra ismiyle kurulmuş olduğunu öğren-

mekteyiz.  Antik kaynaklar ışığında Nysa önemli 

bir eğitim ve kültür kentidir. Öyle ki, Amasya’lı 

ünlü coğrafyacı Strabon (MÖ 64 – MS 24), eğitimini Nysa'da sürdürmüştür.  

Menderes Nysa'sı olarak da adlandırılan kent, özellikle Roma Dönemi'nde  eğitim ve kültür açı-

sından oldukça ilerlemiştir.  

M.S. 2.yüzyılda inşa edilen ve iki ya da büyük olasılıkla üç katlı olan bu yapı, Ephesos’taki 

Celsus Kütüphanesi’ne benzemektedir. İki katlı Nysa kütüphanesinin salonunda, doğu ve batı 

yan duvarlarında kalın pilastrlar vardır. Bunların arasında ise eşit aralıklarla üçer niş  bulunmak-

ta ve her birinin iki ya da üç kat halinde devam ettiği düşünülmektedir. Ayrıca dış duvarlarla ka-

lın iç duvarlar arasında, üstü kemerli koridorların salona dönük tarafında gene içlerinde kitap 

ruloları konulduğu düşünülen nişler yer almaktadır. Apsis ise girişin karşısındaki kuzey duvarın-

da olup dikdörtgen şeklinde bir çıkıntı yapmıştır.  

Nysa’nın bir kültür merkezi olmasında, kısacası Nysa’nın antikçağ Anadolusu’nun en önemli 

kültür kentleri arasında baş sırada yer almasında Gymnasion Kütüphanesi’nin büyük bir payı 

vardır. Kütüphane bilimsel ve edebi gelişmelere de ışık tutmuştur.  

Bir Antik Çağ Kütüphanesi:  

Gymnasion  
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Eldeki yazılı  ve yazısız kaynaklar, 

Roma’nın Küçük Asya eyaletindeki 

Nysa antik kentinde kurduğu kütüp-

hanenin incelenmesi için yeterlidir.  

Özellikle kütüphanede 1907 yılın-

dan başlayarak halen devam etmekte olan kazılar sonucunda ortaya çıkarılan tüm sessiz kalıntı-

lar, kütüphanenin kent içindeki konumunu bize açıkça göstermektedir 

Gymnasion’un yakınında kurulan bu kütüphane, Nysa’nın bilim ve edebiyat alanında gelişmesine 

ve dönemin en önemli kültür kentleri arasında yer almasına neden olmuştur. 

Kaynakça 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=18970 

http://www.sultanhisar.bel.tr/Sayfa/3/22/nysa-antik-kenti.html 

Üreten, Hüseyin ;  “Bir antik çağ okul-  Gymnasion- Kütüphanesi: Nysa Kütüphanesi”Görüşler / Opinion Paper Türk 
Kütüphaneciliği 20,2 (2006), 207-216 /207 

 

 

 

 

 

 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=18970
http://www.sultanhisar.bel.tr/Sayfa/3/22/nysa-antik-kenti.html
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Kütüphane Web sitemizin yenilenmesi ile birlikte güncellenen 

sayfalardan birisi “Atıf Indekslerinde ADÜ” kısmı olmuştur. 

Bu sayfada üniversitemiz adresli olarak yapılan ve Web of 

Science’da indekslenmiş bilimsel bir dergide yer alan çalışmala-

rın Atıf Indeksleri olan Science Citation Index’de (SCI) Social 

Science Citation Index’de (SSCI) ve Arts and Humanities Citation 

Index’de (AHCI) yapılan tarama sonuçları yer almaktadır.  

Atıf taramaları üniversitemizin kuruluş yılı olan 1992 yılından itibaren başlatılmış olup en son veri-

lerin yer aldığı 2011 yılı ile sonlandırılmıştır. Atıf indekslerinde üniversitemiz adresli ilk yayının 

1994 yılında SSCI’de yer aldığı görülmüştür. Üniversitemiz adresli en fazla yayın ise 2010 yılında 

Science Citation Index’te yer almaktadır (300 yayın). Yıllara göre üniversitemiz adresli yayınların 

grafiksel dağılımları aşağıda yer almaktadır. 

 Her bir yılın verileri inedkslere göre ayrılmış olup sonuçlar Excel formatında “yazar adı, makale 

adı, dergi adı, ISSN, ay, yıl, cilt, sayı ve sayfa sayıları” bilgileri yer alacak şekilde düzenlenmiş-

tir. Tarama sonuçlarına aşağıda yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz;  

http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/default.asp?idx=323034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllara göre üniversitemiz adresli yayınların grafiksel dağılımları 

 

Atıf İndekslerinde ADÜ 

Web of Science’da Yer Alan İndekslerde Üniversitemiz 

Adresli Yayınlar 
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When Doctors Become Patients (elektronik kitap) 

Yazar: Robert Klitzman  

 Yayıncı: Oxford University Press 

 Yayın Tarihi: 2007 

  Bulunduğu Yer: Ebrary Veri Tabanı  

U R L  A d r e s i :  h t t p : / / s i t e . e b r a r y . c o m / l i b / a m e n d e r e s / d o c D e t a i l . a c t i o n ?

docID=10375186&p00=doctors%20became%20patients 

 

Pek çok doktor için sahip oldukları güçlü iyileştirici rolü, onların 

hastalanabilme özellikleri olduğunu unutturur. Hasta oldukları za-

man derin bir farkındalık mesaisi başlar. Bu konuya değinen bazı 

kitapların ve “House” gibi TV programlarının hasta olan doktor 

hakkında birinci kişi bakış açısıyla yazılmalarına rağmen hasta 

olan doktorların deneyimlerinin nasıl olacağı, mevcut sağlık sis-

temi ve daha geniş bir şekilde hasta olmanın deneyiminin bize 

neler öğretebileceği hakkında “sistematik, tümleşik bir bakış” or-

taya konmamıştır.  

Psikiyatrist Robert Klitzman burada hasta olan doktorların dene-

yimlerini ve madalyonun diğer yüzü olan hasta bakış açısını iç 

içe geçirerek ele almaktadır. Açıklamalar bu dönüşümün ne ka-

dar dramatik olabileceğini ortaya çıkarmaktadır – bazılarına göre 

ruhsal bir seyahat, diğerleri için kimlikte radikal bir değişiklik ve bazıları için de tedavi seçeneklerinin 

riskleri ve faydalarına yeni bir bakış açısı. Yine de çoğu doktor için bu kendi hastalarına davranış 

tarzlarını sonsuza kadar değiştirmektedir. Bu sorular sadece insan ilgi seviyeleri için değil, ayrıca 

günümüzde tıp hakkında bize öğrettiği şeyler içindir. Tıp teknolojisi ilerlerken sağlık sistemi daha 

karmaşık ve hayal kırıcı olmaktadır ve doktor-hasta güveni de tüm zamanların en alt seviyesindedir. 

Burada önerilen deneyimler, daha insancıl bir geleceğe yol gösteren eşsiz kaynaklardır. (Amazom’dan 

alıntı) 

 

Kitap Hakkında Bazı Görüşler; 

Sağlık hizmetlerinde olan herhangi bir kişi bu kitaptan dolayı duygulanacak ve büyük oranda yararla-

nacaktır. Yazar, sevecen ve psikiyatri ve insan ruhu üzerine pek çok kitap okumuş bir klinik tedavi 

uzmanıdır... Her bir bölüm bağımlılık yapıcıdır... Sağlık hizmetlerinde olan herkese tavsiye edilir. Yı-

lın en iyi kitaplarından biridir.” –Doody’s. 

 

Kitap Tanıtımları 
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“Klitzman... yazıları vasıtasıyla daha az elle tutulur fakat  

bununla birlikte tıbbın ciddi, ahlaki, sosyal ve deneysel bo-

yutlarına katkıda bulunan çağdaş yansıtıcı bir grup dokto-

run bir parçasıdır. – British Medical Journal 

“Klitzman HIV, Hodgkin hastalığı, göğüs kanseri, bipolar bo-

zukluk ve lösemi gibi hastalıklardan muzdarip 50’den fazla 

doktorla röportaj yapmıştır. Sadece takma ad kullanarak ruhlarını 

Klitzman’a teslim etmişlerdir. Bunun sonucu ise “Doktorlar Hasta Ol-

duklarında” adında, tıp mesleğinin baskı altındaki kafa yapısını aydınlatma-

ya yardımcı olan fevkalade bir kitap olmuştur. – The Associated Press 

“İyileştirenleri kim iyileştirir? Bu cevaptan hepimiz faydalanıyoruz.” – Siz: Kullanım Kılavuzunuz 

yazarı Mehmet Öz 

 

 

Sen de Gitme Triyandafilis 

Yazar Adı: Ayla Kutlu 

Yayıncı: Bilgi Yayınevi 

Yayın Yılı: 2004 

Bulunduğu Yer: Merkez Kütüphane 

 

 

“Sen de Gitme Triyandafilis", düşsel güzelliklerle kurulmuş dokuz öyküyü içeriyor. Değişik bir 

doğa ve binbir parçadan oluşan kültür mozayiğinin birleşimiyle oluşan bir çevrede; renkli, duyar-

lılıklarla ve masalsı coşkularla dolu bir Türkçeyle çoğunlukla kadınları konu alan öykülerini su-

nuyor Ayla Kutlu. "Sen de Gitme Triyandafilis", gönüller çelen, duygulandıran, gönendiren ve 

öte yandan gizil bir kaynak olarak yürüyüp giden hüznüyle, doyulmaz tatlar veren bir kitap. Elini-

ze almanız yeterli, sonrasında Kutlunun kadınları -ki onlar dışlanmışlıklarına karşın yaşama tu-

tunmayı başarmışlardır- sizi zaten bırakmayacak.  

Kitabın ilk öyküsü olan Sen de Gitme Triyandafilis, yazarına (Tunç Başaran ve Macit Koper ile 

birlikte) ' En İyi Senaryo' da Altın Koza Ödülü getirdiği gibi, Sen de Gitme adıyla çekilen film, 

1996 Altın Portakal ve Altın Koza Film Şenlikleri'nde görülmemiş bir başarı kazanarak, toplam 

14 ödülü taşıma ayrıcalığını elde etti. (Arka kapaktan) 
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