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Elektronik kitap piyasaya çıktı

Normal kitap boyutunda olan 160 roman kapasiteli kitabın ağırlığının bir ciltli kitaptan daha hafif olduğu
belirtiliyor.
Londra'da piyasaya çıkan ve bazılarının geleneksel kitabın sonunu getirmesinden korktuğu e-kitabın şarjı,
"Savaş ve Barış"ı 5 kez okuyacak kadar uzun süre kullanılabiliyor.
Bilgisayarın aksine e-kitabın ekranı parlamıyor. E-kitap açıldığında, otomatik olarak okuduğunuz son sayfa
önünüze geliyor. Yazılar da büyütülebiliyor.

DENEME VERİTABANLARI
Deneme Erişimi Başlatılan Veri Tabanları
HUKUKTURK
Kasım 2008’e kadar deneme erişime açılmıştır.
EuroSource European Legislation and Standards Collection
15 Ekim 2008’e kadar deneme erişime açılmıştır.
InfoSci-Journals (IGI Global)
17 Ekim 2008’e kadar deneme erişime açılmıştır.
ISO International Standars Organization -810N
15 Ekim 2008’e kadar deneme erişime açılmıştır.
Karger Medical and Scientific Publishers

MD Consult Core Collection
31 Ekim 2008’e kadar deneme erişime açılmıştır.
ProQuest 5000
14 Kasım 2008’e kadar deneme erişime açılmıştır.
Deneme Erişimi Devam Eden Veri Tabanları
Factiva
Literature Online (LION)
MLA International Bibliography
Nature [Tam metin ]
Periodical Archive Online(PAO [eski adı PCI FT]
World Bank Veri Tabanı
ZentralblatMATH (Zentralblat Fuer Mathematik)
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İKTİSAT İŞLETME ve FİNANS DERGİSİ
Yayıncı: BİLGESEL Yayıncılık San. ve Tic.
Ltd. Şti.
ISSN (Basılı): 1300-610X
ISSN (Online): 1308-4658
Türü: Hakemli Dergi
Alan: İktisat, İşletme, Finans
Yayınlanma Sıklığı: Aylık

Merkezi Ankara‘da bulunan, 1986’dan itibaren kesintisiz 23 yıldır, aylık olarak yayınlanan; bilimsel, akademik,
hakemli, ulusal ve uluslararası endekslerde yer alan bir dergidir. Yurt içi ve dışından gelen, yılda yaklaşık 200
makalenin değerlendirildiği dergi, 269. sayısına ulaşmış bulunmaktadır.
1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren yenilenen web sitesiyle okuyucularına ve akademisyenlere yeni olanaklar
sunmaktadır. Derginin elektronik ve basılı sayılarında yapılan değişiklikleri ve sağlanan olanakları şu şekilde
özetlemek mümkündür. İktisat İşletme ve Finans Dergisi’nin web adresi www.iif.com.tr olarak yenilenerek
Türkçe ve İngilizce dillerinde işlevsel kılındı. İktisat İşletme ve Finans Dergisi’nin 23 yıllık ve yaklaşık 30 bin
sayfalık bilimsel kaynak arşivi, tam metin taranabilir şekilde, pdf formatında www.iif.com.tr adresinde elektronik
ortamda kullanıcıların hizmetine açıldı. Gelişmiş arama modülü ile kullanıcıların istedikleri kaynaklara, yapılan
atıflara, ayrıca araştırmacıların ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli bilgilere en kısa zamanda ulaşımı sağlayan bir
sistem kuruldu. Makale yönetim sistemi kurularak, sunumdan yayın aşamasına kadar olan tüm süreç,
elektronik ortamda yürütülebilir ve izlenebilir bir yapıya kavuşturuldu.
Kurulan makale yönetim sistemi ile yazarların ve hakemlerin süreci online takip edebilmeleri imkânı sağlandı.
Makale yönetim sistemi www.iif.com.tr adresine entegre edildi. Elektronik ortamda kurulan makale sunum
sistemi ile makale sunum sürecinin önemli bir parçası olan kaynakça bölümü, APA standartları çerçevesinde
sisteme uyarlandı. Makale arşivlemesinde dijital nesne tanıtıcı sisteme (DOI-The Digital Object Identifier
System) geçildi. Sistem 23 yıllık arşivin tamamına uygulanmıştır.

Masumiyet Müzesi
Orhan Pamuk

İletişim Yayınevi
592 sayfa
ISBN: 9750506093
Yayın Yılı: 2008

“Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum.” Nobel ödüllü büyük yazarımız Orhan Pamuk’un üzerinde altı yıldır
çalıştığı harikulade aşk romanı bu sözlerle başlıyor... Masumiyet Müzesi’ni okurken yalnız aşk hakkında değil,
evlilik, arkadaşlık, cinsellik, tutku, aile ve mutluluk hakkındaki bütün düşüncelerinizin derinden etkilendiğini
ve kitabın rengârenk dünyasından hiç ayrılmak istemediğinizi göreceksiniz. 1975’te bir bahar günü başlayıp
günümüze kadar gelen İstanbullu zengin çocuğu Kemal ile uzak ve yoksul akrabası Füsun’un hikâyesi; hızı,
hareketi, olaylarının ve kahramanlarının zenginliği, mizah duygusu ve insan ruhunun derinliklerindeki fırtınaları
hissettirme gücüyle, elinizden bırakamayacağınız ve yeniden okuyacağınız kitaplardan biri olacak. Ülkemizde ve
dünyada milyonlarca okurun sevgi ve hayranlığını kazanmış olan, kitapları elli sekiz dile çevrilen ve her yeni
romanı büyük bir merakla bütün dünyada beklenen Pamuk, okurlarına unutulmaz rüyalar gibi, akıllardan hiç
çıkmayacak sarsıcı bir hikâye anlatıyor. “Pamuk, Doğu’nun da Batı’nın da sahiplenmekten şeref duyacağı temel
ve kalıcı bir yazar…” New York Times

Kütüphanemizden Haberler

Katılım Etkinlikleri

Etkinliğin Adı

Yapıldığı Yer

Tarihi

Görevlendirilen Personel

Yeni Taşınır Mal Programının
İncelenmesi

Anadolu Üniversitesi
Eskişehir

5-6 Haziran2008

Belgin ÖNAÇAN

Ordu Üniversitesinden Üniversitemiz bünyesine tayin olunan Sayın Gülcan KÜÇÜKGÜREŞGEN
kütüphanemizde göreve başlamıştır. Kendisine kütüphanemize hoş geldiniz der; çalışma yaşamında
başarılar dileriz.
Kütüphanemize Yeni Gelen ve Hizmete Sunulan Kitaplar görmek için Rehber hazırlanmıştır.

