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Değerli Mensuplarımız, Sevgili Öğrencilerimiz, 

  

BM Bülten’in 14. Sayısına hoşgeldiniz. Yine dopdolu bir içerikle karşınızdayız.  

Ülkemizdeki tüm akademik kurum kütüphaneleri arasında 2012 yılı içinde basılı yayın 

koleksiyonu en çok büyüyen Bilgi Merkezi olmanın gururunu yaşıyoruz. 2012 yılı içinde 

yaklaşık 13000 adet yeni yayın sipariş edildi ve bunların tamamına yakını   

    işlemleri tamamlanarak kullanıcılarımızın 

hizmetine sunulmak üzere raflardaki 

yerlerini aldı. 

2013 yılına da yine iddialı girdik. Öğretim 

üyelerimiz ve öğrencilerimiz tarafından 

Ocak ayı sipariş döneminde yaklaşık 3000 

adet Türkçe ve yabancı dildeki yayın için 

talep geldi. Öyle görünüyor ki 2013’te  

2012 yılını geçeceğiz.  

 

 

 

BİR  AYRILIK 

 

Erişim için tıklayınız 

Yeni Yayınlar 
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2013 yılının Khas Bilgi Merkezi açısından en heyecan verici gelişmesi hiç 

kuşkusuz yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden sürecin sonunda yeni bir 

“Kütüphane Otomasyon Sistemi “ nin alım sürecinin tamamlanmış olmasıdır. 

Halen kurulum, eğitim ve test çalışmaları süren yeni yazılımı en kısa sürede 

kullanıcılarımızla buluşturmak üzere yoğun bir çalışma içindeyiz. 

Filmin Eleştirisi: Uğur VARDAN 
 
Batı’nın 90’lı yıllar itibarıyla yine 
‘oryantalist’ takıldığına, biraz 
‘öteki’ni tanıma hissiyatı 
taşıdığına ama çokça da kendi 
kaynaklarının hafiften 
kuruduğuna ve başka filizler 
arama çabasına girdiğine 
delaletin ifadelerinden biri de ‘ 
İran sineması’nın keşfiydi. Önce 
Çin ve Uzakdoğu taranmış, daha 
sonra Pers uygarlığının 
günümüzdeki uzantılarına gözler 
çevrilmişti. Şah’ı kapıya koyan ve 
sonrasında ‘köktenci’ bir değişime 
giderek kendisini ‘İslam 
Cumhuriyeti’ olarak tanımlayan 
yeni rejim, artık bambaşka bir 
hayatın tarifine soyunuyordu. 
Günümüz İran sineması da, bu 
rejimin gölgesi altında yeşeren 
hikâyeleri önümüze getiriyor. 

Erişim için tıklayınız Erişim için tıklayınız Erişim için tıklayınız 

Erişim için tıklayınız Erişim için tıklayınız 

2011 yılında Berlin Film Festivali’nde ‘En iyi film’e verilen ‘Altın Ayı’nın 
yanı sıra ‘En iyi erkek ve kadın’ ödüllerini de koltuğunun altına sıkıştıran 
yapım, bir vicdan ve ahlak meselesi üzerine, son derece etkileyici bir 
öyküyü önümüze atıyor ve her şeyin, rejimler üstü olduğunu, sorunun 
sadece insanda başlayıp bittiği kulağımıza fısıldayıveriyor. 

Erişim için tıklayınız 

 

Mart ayının son haftasında ülkemizde “49. 

Kütüphane Haftası” kutlanacak. Bilgi Hizmetleri 

ve kütüphanecilik alanında gerçekleştirilecek 

kutlama programına Khas Bilgi Merkezi olarak 

Üniversitemizde gerçekleştireceğimiz 

etkinliklerle  destek vereceğiz. 

 

Gelecek sayımızda görüşmek dileği ile …  

 

 

     Ertuğrul ÇİMEN 

      Khas Bilgi Merkezi 

       Müdürü 

  İletişim : 0212 533 65 32 -1144 

ecimen@khas.edu.tr 
          www.bilgimerkezi.khas.edu.tr 

 

  

          

Kaynak:http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1054

660&CategoryID=120 

Khas Bİlgİ Merkezİ  Bültenİ    

Bu sayıda  
- Güncel Haberler  
-Yeni DVD ve kitaplar 
- DVD Tanıtımı       
 - BM Haberler 

- Khas’tan Haberler 
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Endnote  Eğitimi 7 Oca 
2013’te saat 10.00-
12.30  Galata Salonu   
  
 

  

 Ödünç  alınan kitap 55 yıl sonra 100 dolarlık çekle iade edildi 
 
New York Halk Kütüphanesi'nden 1958 yılında ödünç alınan kitabın 100 dolarlık çekle birlikte 
kütüphaneye iade edildiği bildirildi. 
New York Daily  News gazetesinin haberine göre,  New York Halk Ktüphanesi'nin Fort Washington 
şubesine iade edilen "Fire of Francis Xavier" isimli kitabın üzerinde 10 Nisan 1958'de  ödünç alındığını 
belirten damga bulunuyor. 
 
Kütüphane görevlisi Jennifer Zarr, bir rahibin biyografisini anlatan kitabın kahverengi bir zarfın içinde 
100 dolarlık çekle kütüphaneye bırakıldığını belirtti. Kütüphane arşivinde eski döneme ait bilgilerin yer 
almadığını kaydeden Zarr, kitabı kimin ödünç aldığını bilemediklerini, çekin üzerindeki ismi  ise 

açıklayamayacağını söyledi. 

49. Kütüphane Haftası yaklaşıyor 
 
25-31 Mart 2013 tarihleri arasında kutlanan 
kütüphane haftası dolu dolu programıyla her yıl 
olduğu gibi bu yılda bizleri bekliyor.  
Kütüphane haftası programı dahilinde “Bilgi 
Merkezlerinde (Kütüphanelerde) Finansal Planlama 

ve Denetim: Maliyetleme ve Bütçeleme” adlı 
konferans 28 Mart 2013 tarihinde  Kadir Has 
Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde  gerçekleştirilecek. 
Kütüphane Haftası taslak programına ulaşmak için  
tıklayınız. 
 

1960’ta Gaziantep’te doğdu.  

 
1983’te Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi.  
1985-1986 yıllarında Moskova’da Sosyal Bilimler Akademisi’nde 
siyaset eğitimi gördü.  
 
İlk kitabı 1989’da yayımlanan Sokağın Zulası adlı şiir kitabıdır. 
1992’de ilk öykü kitabı Çıplak Ayaklıydı. Gece yayımlandı. Bunu 
1994’te Bir Ses Böler Geceyi 1999’da Agatha’nın Anahtarı 2002’de 
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı polisiye öykü kitapları izledi. 1995’te 
hem çocuklara hem de büyüklere yönelik Masal Masal İçinde ve 
2008’de yayımlanan Olmayan Ülke ile farklı bir tarz denedi.1996’da 
yazdığı ilk roman Sis ve Gece polisiye edebiyatta bir başyapıt olarak 
değerlendirildi. Bu romanın ardından 1998’de Kar Kokusu 2000’de 
Patasana 2002’de Kukla yayımlandı.Bu kitapları Ninatta’nın 
Bileziği, İnsan Ruhunun Haritası, Aşk Köpekliktir, Beyoğlu 
Rapsodisi, Kavim Bab-ı Esrar ve İstanbul Hatırası adlı kitapları 
izledi. 
 
Ahmet Ümit’in İsmail Gülgeç’le birlikte yayımladığı iki adet de çizgi 
romanı bulunmaktadır: Başkomser Nevzat - Çiçekçinin Ölümü 
Başkomser Nevzat - Tapınak Fahişeleri. Davulcu Davut’u Kim 
Öldürdü adlı eseri de Everest Yayınları tarafından çizgi roman 
olarak yayına hazırlanmaktadır.  
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Khas Bilgi Merkezi’nde bulunan eserleri  

için tıklayınız. 

 

 

Kaynak : http://www.sabah.com.tr/kultur_sanat/edebiyat/2013/02/06/55-yil-sonra-100-dolarlik-cekle-iade-edildi 

 

 

UNESCO: Türkiye'de okuma oranı on binde bir 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO, dünyadaki okuma alışkanlıklarını rapor haline getirdi. Rapora göre, 
Türkiye, kitap okuma oranında dünya ülkeleri arasında 86′ncı sırada yer alıyor. 
Avrupa’da yüzde 21 olan kitap okuma alışkanlığı Türkiye’de yok denecek kadar az: Sadece on binde bir. 
“GENELDE AŞK KİTAPLARI OKUYORUZ” 
Konuyla ilgili açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu, “Türkiye’de 
on binde bir kişi kitap okuyor yılda. Yani bizim çok geride olduğumuzu çevremize baktığımızda da görüyoruz. Okuma türlerine 
baktığımızda da genelde aşk kitapları okunuyor” dedi. 

Kaynak : http://www.demokrathaber.net/kitap/unesco-turkiyede-okuma-orani-on-binde-bir-h15418.html 

 

 

YILDA KİTABA AYRILAN SÜRE BİR GÜNLÜK TV İZLEME SÜRESİYLE AYNI: 6 SAAT 
Araştırmaya göre, günde ortalama 6 saat televizyon izleyip 3 saat internette gezinen Türkiye halkı ne 
yazık ki kitap okumaya yılda sadece 6 saatini ayırıyor. 
 
İHTİYAÇ LİSTESİNDE 235. SIRADA 
Kitap, Türkiye’deki ihtiyaç maddeleri listesinde 235′inci sırada yer alıyor. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu, bu konuda şunları 
söyledi: 
“Beynimiz sağ ve sol hemisferlerden oluşmaktadır ve kitap okurken biz ağırlıkla sol hemisferimizi 
geliştirmekteyiz. Bu da mantıksal matematiksel ve sözel hemisferdir ama televizyon izlerken biz sadece 
sağ hemisferi geliştirmekteyiz. Yani sol hemisfer bayağı geride kalmaktadır. Bu da beynin tüm olarak 
gelişmesini, oluşumunu etkilemektedir.” (TRT) 
 

Kaynak : http://www.ahmetumit.com/biyografi.asp?region=tr 

 

 

http://www.istanbulkutuphaneci.org/sites/default/files/49-kutuphane-haftasi-programi-taslak.pdf
http://www.istanbulkutuphaneci.org/sites/default/files/49-kutuphane-haftasi-programi-taslak.pdf
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=0&dil=1&s=%2F%2F&t=1&f=0&r=-1&a=%2Ffreetr.php%3Fbank%3DKHASLIB&p=0&e=0&d=KHASLIB&q=Ahmet+%DCmit&k=1&n=tur&b=OG0&c=OG0&m=100&o=1&v=1&z=C
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0065922
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0041386
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0041422
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0059319


 

Sizin için Seçtiklerimiz 
Keyifle izleyebileceğiniz Korku, Komedi, Fantastik, 

Macera, Dram ve daha birçok konuda yeni DVD filmler 

gelmeye devam ediyor. 

Erişim için tıklayınız 

Erişim için tıklayınız 

Erişim için tıklayınız 

Uğur Mumcu gazetecilik seminerleri başlıyor 

Uğur Mumcu gazetecilik seminerleri başlıyor. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfının (um:ag) Ankara'da 15 

yıldır devam eden gazetecilik seminerleri, mart ayından itibaren İstanbul'da da yapılacak. 

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek seminerlere ilişkin protokol, TBMM 

Başkanvekili ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Başkanı Güldal Mumcu ile Kadir Has Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Aydın tarafından imzaladı.Üniversitenin Cibali Yerleşkesindeki protol imza töreninde konuşan 

TBMM Başkanvekili ve um:ag Başkanı Mumcu, işbirliğinden dolayı üniversite yöneticilerine teşekkür etti. Mumcu, 

Vakfın 1994 yılında eşi Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden sonra kurulduğunu belirterek, gazetecilik araştırma 

programları gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. 

''Öğrenmenin yaşı yok'' düşüncesinden hareketle 1995 yılında yazma seminerleri başlattıklarını aktaran Mumcu, şu 

ana kadar bu seminerlere Ankara'da yaklaşık 3 bin kişinin katıldığını kaydetti.Güldal Mumcu, yazma ve araştırma 

gazetecilik seminerlerinin Türkiye'de ilk kez geçekleştirilen programlar olduğunu anlatarak, ''Yazma seminerine 

katılanların kitapları çıktı ve ödüller kazandılar. Böylelikle Türk yazın hayatına büyük katkı sağladığımızı 

düşünüyorum'' diye konuştu. 

Yazı yazmak isteyenlerin bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabilecekleri ortamlarının olmadığını belirten Mumcu, 

seminerle yazmaya merakı olanları cesaretlendirmeyi ve bir buluşma ortamı oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. 
Mumcu, İstanbul'a gelmeyi hep düşündüklerini anlatarak, bu kapsamda Kadri Has Üniversitesi’yle yapılan işbirliğinin 

uzun sürmesini diledi. 
 

  
Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın da Uğur Mumcu'nun Türkiye'de ''gazeteci'' denince ilk akla gelen isimlerden biri 
olduğunu söyledi. Aydın, zamanında Mumcu'yu köşe yazılarından ve kitaplarından yakından takip ettiğini belirterek, Vakıfla yapılan 
işbirliği çerçevesinde üniversitelerinde gazetecilik seminerlerinin verilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geleceğin 
gazetecilerine Vakfın aracılığıyla bir çerçeve çizmenin üniversitelerinin önemli bir görevi olduğunu ifade eden Aydın, ''Üniversite olarak 
bir iddiamızın ispatını ortaya koyuyoruz. Biz sadece üniversite eğitimi ile ilgilenmiyoruz, toplumun sorunlarına cevap vermeye çalışan 
bir üniversite olmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Vakıfla ilk defa gazetecilik sektörünün içine girmiş olacağız'' şeklinde konuştu. Vakfın, 
Ankara'nın ardından İstanbul'da da düzenleyeceği seminerlerle, öldürülen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun araştırmacı gazetecilik 
çizgisini sürdürebilecek gazetecilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. 

İlk etapta düzenlenecek olan ''Yazma'' ve ''Felsefeye Giriş'' seminerleri, mart ayının ikinci haftasında başlayacak.''Yazma Semineri''nde, 
katılımcıların yazma serüvenini, içerik, biçim, dil, felsefe, boyutlarıyla irdelemek ve uygulama çalışmaları yapmak, yazılı anlatımı 
geliştirmek ve edebiyat severlere edebi metinler üzerinde tartışma olanağı sunmak hedefleniyor. ''Felsefeye Giriş'' seminerinde ise 
felsefenin temel kavramları, kültür içerisindeki yeri ve yaşam sorunları ile olan bağı tartışılarak, felsefi duruş, tutum yönelim ve 
kavramlar, yaşamdaki somut sorunlarla karşılaştırılması amaçlanıyor. Ücretsiz düzenlenecek seminerler, 18 yaş üstü herkesin 
katılımına açık olacak. 
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Bilgi Merkezi (Cibali Merkez Kampüs) 

Kadir Has Caddesi 
Cibali / İSTANBUL 34083 

Telefon : (212) 533 65 32 

Fax : (212) 533 65 15 
E-mail : bilgimerkezi@khas.edu.tr 

Web adresi: www.bilgimerkezi.khas.edu.tr 
 

 

Kaynak : http://www.umag.org.tr/tr/basinda_umag/detay/83/ugur-mumcu-gazetecilik-seminerleri-basliyor 

 

 

Erişim için tıklayınız 

Erişim için tıklayınız Erişim için tıklayınız 

Kaynak : http://www.eskikitaplarim.com/showthread.php?t=9363 
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