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ALTI  

5000 Yeni kitap 

Finding An Agent That’s Right For You 

Merhaba, BM Bülten’in 6. sayısına hoş geldiniz. Yeni ve 

dinamik tasarımın tüm okuyuzularımız tarafından 

beğiniyle karşılanacağını umuyorum. Değerli 

okurlarımız, Mart ayının son haftasıyla başlayan dönem 

bizler için oldukça yoğun geçti. 48. Kütüphane haftası 

içinde 28 Mart 2012 Çarşamba günü, William J. Nixon 

(Glasgow Üniversitesi), Prof. Dr. Yaşar Tonta (Hacettepe 

Üniversitesi) ve Gültekin Gürdal’ın (İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü) konuşmacı olarak katıldıkları 

“Kurumsal Açık Arşivler: Dünü, Bugünü, Geleceği” 

başlıklı konferans Türkiye Bankalar Birliği’nin 

sponsorluğunda Üniversitemizde gerçekleştirildi. 

Nisan ayı boyunca Khas Bilgi Merkezi’nin 

koleksiyonlarına farklı formatlarda (Kitap, DVD, e-kitap) 

binlerce yeni yayın eklendi.  

 

Sevgili öğrencilerimiz, Bilgi Merkezi’nin hizmete 

girmesiyle birlikte özellikle grup çalışmaları konusunda 

yoğun taleplerinizi aldık. Bu taleplerin Üniversite 

Yönetimi’ne aktarılmasının hemen ardından sizlerin 

rahatlıkla grup çalışması yapmanıza olanak sağlayacak 

biçimde düzenlenmiş bir okuma salonu (100 kişilik) B 

Blok 3. katta hizmete açıldı. Grup çalışması yapacak 

öğrencilerimizin bu okuma salonunu kullanmalarını 

tavsiye ediyorum. 

Yaklaşan final sınavlarında tüm öğrencilermize başarılar 

dilerken bir de hatırlatmada bulunmak isterim, 14 – 25 

Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek final sınavları 

süresince Khas Bilgi Merkezi gece 24.00’e kadar açık 

tutulacak, bu uygulamanın öğrencilerimizin başarısına 

katkı sağlayacağını umarım. 

Bir sonraki sayıda buluşmak dileği ile … 

 

Yeni Yayınlar 

Bu sayıda >>> 

Biliyor musunuz? >>> 

İletişim : 0212 533 65 32 -1144 
 
Bilgi Merkezi artık 
tamamen sessiz! 

Bilgi Merkezi yayın talep dönemleri : Ocak – Mayıs - Ekim! 
www.bilgimerkezi.khas.edu.tr 

5000 yeni kitap 

600 yeni dvd 

Bilgi Merkezi tamamen sessiz alan 

Koltuklar Kadir Has’ın armağanı 

Yeni DVD’leri gördünüz mü? 

Veritabanları 

 

B-Blok 3. katta grup ve 

sesli çalışmaları için 

toplam 100 kişilik okuma 

salonu öğrencilerimizin 

kullanımına  açılmıştır. 
 

Ocak 2012 yayın talebi döneminde  öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından 8500 yayın talebi 

gerçekleşmiş, bu taleplerin kontrolleri sonrasında Bilgi Merkezi’nde mevcut olanlar çıkartılmış ve 

geriye kalan 5000 kitap ve 600 dvd sipariş edilmiştir. 

 

Sipariş edilen yayınlar Türk ve Dünya Edebiyatı, Sanat, Psikoloji, Felsefe, Mühendislik, Hukuk  

ve İletişim ağırlıklıdır. 

Bilgimerkezi Khas 

 

 

 

Türk ve Dünya 

Edebiyatının 

seçkin örnekleri 

 ve en son 

yayınlanan 

akademik kitaplar  

Khas  

Bilgi Merkezi’nde 

Ertuğrul Çimen 

Khas Bilgi Mekezi Müdürü 

Bülteni 

ecimen@khas.edu.tr 

 

http://www.bilgimerkezi.khas.edu.tr/
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=2&dil=1&d=khaslib&n=0047565
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=2&dil=1&d=khaslib&n=0047566
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=2&dil=1&d=khaslib&n=0047504
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=2&dil=1&d=khaslib&n=0047580


  
 

 

Khas Bilgi Merkezi’nde 
150 Yeni DVD 

Bilgi Merkezi 
çalışma saatleri 

keyif aldığı ve hayatın amacı saydığı öğrencilerinin  

kullanmalarını arzu  etmişti.  

 

Kadir Has kullandığı her şeyin kaliteli  ve özenle yapılmış 

olmasına dikkat ederdi, Bilgi Merkezi büyük salon asma katına 

yerleştirilen özenle imal edilmiş bu koltuklar Kadir Has’ın 

öğrencilerini bekliyor…   

 

 

 

Etkinlik >>> 
 

Bunları biliyor musunuz ? 

Açık Erişim Kadir Has 
Üniversitesi’nde Tartışıldı 

 Bilgi Merkezi’nde ikisi elektronik kitap olmak üzere 34 adet veritabanı olduğunu 

 

 Bilgi Merkezi’nde hukuk alanında 7 adet veritabanı olduğunu  

 

 Bilgi Merkezi’nde yer alan veritabanlarına  evinizden erişebildiğinizi  

 
  

Bilge Karasu 
 

28 Mart 2012 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği’nin sponsorluğunda 

“Kurumsal Açık Arşivler : Dünü, Bugünü ve Geleceği” isimli  toplantısı 

üniversitemiz  D -Blokta  gerçekleşti. 

(1930-1995) Şişli Terakki Lisesi'nde ve İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 

Bölümü'nde okudu. Basın-Yayın ve Turizm Genel 

Müdürlüğü'nde, Ankara Radyosu Dış Yayınlar 
Bölümü'nde çalıştı. 1963-64'te Rockefeller 

Bursu'yla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulundu. 

1974'te Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim 
görevlisi olarak çalışmaya başladı. İlk yazısı 

1950'de, ilk öyküsü de 1952'de Seçilmiş Hikâyeler 

Dergisi'nde yayımlanan Bilge Karasu, 1963 
yılında D. H. Lawrence'ın The Man Who 

Died (Ölen Adam) kitabının çevirisiyle Türk Dil 

Kurumu Çeviri Ödülü'nü, 1971'de Uzun Sürmüş 
Bir Günün Akşamı kitabıyla Sait Faik Hikâye 

Armağanı'nı, 1991'de Gece kitabı ile Pegasus 
Ödülü'nü ve 1994'te Ne Kitapsız Ne Kedisiz'le 

Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü'nü aldı. 

Pazartesi – Cuma  : 08 : 30 – 22 : 00  

Cumartesi – Pazar : 10 : 00 – 18 : 00 

Korku, Komedi, Fantastik, Macera, Dram ve bir çok konuda yeni DVD geldi. 

Kadir Has, özel eşyaları 

arasında yer alan , onun 

için büyük keyif anlamını 

taşıyan bu özel tasarım 

koltukları, birlikte zaman 

geçirmekten büyük 

Yıl sonu finallerinde öğrencilerimizin 

sınavlarına rahat bir şekilde 

hazırlanabilmeleri için Bilgi Merkezi  

14 – 24 Mayıs tarihleri arasında  

08:30 -  24:00 saatleri arası açık olacak. 

 

• Kuruma; 

– Kurumun görünürlüğünü ve saygınlığını artırır, prestij sağlar, 

– Kurumun finanse ettiği araştırma sonuçları üzerinde kontrol 

sağlar; erişim sınırlamasını ortadan kaldırır, 

– Kurumun finanse ettiği araştırmaları tekrar ücret ödeyerek 

ticari kaynaklardan satın almasını önler. 

 

• Araştırmacıya; 

– Araştırma sonuçlarının daha geniş kitleye ulaşmasını 

sağlayarak etkisini artırır, 

– Araştırma sonuçlarının başka bir araştırmaya temel 

oluşturmasını kolaylaştırır, 

– Yapılan araştırmanın tekrarını önler, 

– Araştırmacıya özgeçmiş oluşturmak için araçtır. 

 

• Topluma; 

– Bilimsel iletişimin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlar, 

– Ülke ekonomisini destekler, 

– Entelektüel mirasın uzun vadeli saklanmasını ve korunmasını 

garanti eder. 

Güncel >>> 

Kadir Has’tan 
öğrencilere armağan 

Kadir Has (Hasoğlu) ( 20 

Eylül 1921, Kayseri –  

22 Mart 2007, İstanbul),  

 
1921 yılında Nuri-Zekiye 

Hasoğlu'nun çocukları olarak 
Kayseri'de doğdu. 
 

1942 yılında Boğaziçi Lisesi'nden 

mezun oldu. Kayseri'nin 
tanınmış ailesi ve eşrafından olan 

Mehmet-Şehime Germirli'nin kızı  

yöneldikleri gibi, vasiyetleri gereği tüm 

servetlerini adı geçen vakfa bağışladılar. 

 

 

 
Khas Bilgi Merkezi’ndeki 

mevcut yayınları  

 

  Yayın Adı Tasnif No 

1 Altı ay bir güz PL248.K37A48 2002 

2 Gece PL248.K37G43 2010  

3 Göçmüş kediler bahçesi PL248.K37G63 2006  

4 Haluk'a mektuplar PL242.K37H35 2007 

5 Kılavuz PL248.K37K55 2008 

6 Kısmet büfesi PL248.K37K57 2004 

7 Lağımlaranası ya da Beyoğlu PL248.K37L34  2004 

8 Ölen adam / Çeviri : Bilge Karasu PR6023.A9O4   2010 

9 Öteki metinler PL243.K37O84 2010 

10 Susanlar PL248.K37S87  2009  

11 Troya'da ölüm vardı PL245.K37T76 2009  

12 Uzun sürmüş bir günün akşamı PL245.K37U99 2010 

  

Finallere özel 
çalışma saati 
 

Kurumsal arşivlerin faydaları  
 

Açık erişim nedir? 
 Açık Erişim araştırma literatürü teknik raporlar, tezler ve çalışma raporları yanında hakemli dergi 

makalelerinin, konferans bildirilerinin ücretsiz, çevrimiçi kopyalarından meydana gelir. Çoğu durumda 

bunların kullanımında okuyucular için lisans sınırlaması yoktur. Bu nedenle araştırma, öğretim ve 

diğer amaçlar için ücretsiz kullanılabilirler. 

 

Rezan Hasoğlu ile 1942 yılında evlendi. 
 

Kadir Hasoğlu ve Rezan Hasoğlu, 1991 yılında kurdukları Türk 

Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı-HASVAK ile başta eğitim ve 

sağlık olmak üzere, ülke kalkınmasına yönelik önemli hayır işlerine  

Kadir has 22 
Mart  

2007  tarihinde, 

aramızdan 
ayrıldı. 
 

Son gününü 
kurucusu olduğu 

Kadir Has 

Üniversitesi'nde 
çok sevdiği 

öğrencileriyle 

birlikte 

geçirmişti. 

Bilge Karasu, bireyin sorunlarına ağırlık veren, 
onun günlük hayatındaki açmazlarını işleyen bir 

yazardır.  

Öykücü, romancı ve denemeci Bilge Karasu 
Türk edebiyatının sessiz ama etkili 

isimlerindendir.   

Türkçeyi kullanma kabiliyeti ve kelime 
dağarcığı konusunda pek çok yazarın üstadı 

sayılır. 
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