
 

 
                                                                    

 

 

“GELECEĞİN BAŞLADIĞI YER” 

Bu sayıda; 

 

-   Khas Bilgi Merkezi iki yeni veritabanına  üyelik gerçekleştirdi 

 

 -   Zenginleşen koleksiyonu ile Khas Bilgi Merkezi 

 

-  TÜBİTAK ULAKBiM DergiPark Projesi, 

 

     -  Springer Journal Author Academy: Now With Interactive  Courses, 

 

-  QQML 2014 Toplantısı,  
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Khas Bİlgİ Merkezİ  Bültenİ 
 bilgimerkezi@khas.edu.trbilgimerkezi@khas.edu.tr 

https://www.facebook.com/pages/Khas-Bilgi-Merkezi/324073284282154
http://bilgimerkezi.khas.edu.tr/
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/82870.aspx
http://www.bbyhaber.com/bby/2013/09/23/tubitak-ulakbim-dergipark-projesi/
http://www.springer.com/authors/journal+authors/journal+authors+academy?SGWID=0-1726414-0-0-0
http://www.isast.org/
mailto:bilgimerkezi@khas.edu.tr


 

 

 

 

 

  

 

KHAS BİLGİ MERKEZİ 

Amacı çağdaş bilgi hizmetlerimizi 

bilişim teknolojilerinin sunduğu 

olanaklarla sürekli geliştirmek, 

kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün 

olan en kısa sürede ve maksimum 

düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve 

bilimsel araştırma-geliştirme 

faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak, 

bu yolla tüm kullanıcıların bilimsel ve 

entelektüel faaliyetlerine destek veren 

kaliteli bilgi merkezi hizmetleri 

üretmektir.  

Bilgisayar Alt Yapısı ve İnternet 

Hizmetleri  

Son derece modern bilgisayar alt 

yapısına sahip olan Bilgi Merkezinde 8 

adet internet bağantılı bilgisayar yer 

almaktadır. Bilgi Merkezi Cibali Merkez 

kampüsü internet hizmetlerinin yaygın 

olarak kullanımını sağlamak amacıyla 

kablosuz internet hizmeti 

verilmektedir. Dileyen kullanıcılar 

kişisel bilgisayarları ile kablosuz ağ 

üzerinden internet hizmeti 

alabilmektedirler. Kullanıcılar tüm Bilgi 

Merkezi kayıtlarına ve kullanıcı 

bilgilerine Bilgi Merkezi web sayfası 

üzerinden günün 24 saati kampüs 

içinden ya da kampüs dışından 

ulaşabilirler. 

Koleksiyon 

Kadir Has Üniversitesi Bilgi 

Merkezlerinde kitap, video kaset, DVD, 

VCD, günlük gazete, popüler dergi, 

elektronik kitap ve dergilerden oluşan 

zengin bir koleksiyon yer almaktadır. 

Bilgi Merkezi koleksiyonunda yer alan 

20.000’den fazla elektronik dergi,        

35 adet elektronik veritabanı, 

ansiklopediler ve diğer elektronik 

kaynaklara kampüs içinden ya da 

dışından erişilebilmektedir. 

        

Değerli Mensuplarımız, Sevgili Öğrencilerimiz, 

BM Bülten'in 16. Sayısına hoşgeldiniz. Bir süredir yaşanan işyükü ve 

elektronik kolakesiyonlarımızla ilgili yürüttüğümüz yoğun çalışmalar 

nedeniyle hazırlanmasına ara vermek zorunda kaldığımız BM Bülten’in 

yeni sayısında yine dopdolu bir içerikle karşınızdayız. 

2013 yılının ikinci yarısı Khas Bilgi Merkezi açısından son derece yoğun 

geçti. Bu dönemde koleksiyonlarımızı zenginleştirmek ve hizmetlerimizi 

iyileştirmek için yoğun bir çaba harcadık. Yeni otomasyon sistemimizi 

“kullanıcı dostu” arayüzü ile hizmete sunduk, web sayfamızın tasarımını 

değiştirdik, binlerce basılı kitap satın aldık ve binlerce elektronik kitabı 

kullanıma sunduk. Artık Khas Bilgi Merkezi çok daha zengin ve daha 

kolay ulaşılabilir bir içerikle hizmet veriyor.  

BM bülten’in bu sayısında yeni elektronik kaynaklarımız hakkında verilen 

bilgiler yanında keyifle okuyacağınızı umduğum dosya konularımızı da 

bulabilirsiniz. 

Yeni yılın tüm Khas ailesine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini 

diliyorum. 

Saygılarımla, 

Ertuğrul ÇİMEN                                                                                                                      

Khas Bilgi Merkezi  Müdürü                                                                                            

İletişim : 0212 533 65 32 -1144                                                                    

ecimen@khas.edu.tr     
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DEĞİŞEN  OKUYUCU HAKLARI  VE 

KHAS BİLGİ MERKEZİ 

On iki yıldır kullanmakta olduğumuz eski 
otomasyon programımızın ardından yeni 
otomasyon programımız olan Symphony’e 
geçmiş bulunmaktayız.  
Yenilenen otomasyon programımız ile beraber 
okuyucu hakları da genişletildi. Artık daha uzun 
süreli; daha çok kitap ya da dvd ödünç  
alabilirsiniz. 
Okuyucu hakları ve Khas Bilgi Merkezi 
kurallarından bazıları ise aşağıda yer almaktadır. 
 

Bilgi Merkezi Kuralları: 
Hatırlatma notu gönderilmemiş olması 
kullanıcının ceza yükümlülüğünü ortadan 
kaldırmaz. 
Cezalarla ilgili kurallar fakülte üyeleri ve idari 
personel için de aynen uygulanır. 
Bilgi Merkezi içinde sigara içilmesine, yiyecek ve 
içecek bulundurulmasına izin verilmez. 
Bilgi Merkezine girmeden önce cep telefonları 
kapatılmalıdır. 
Bilgi Merkezine içinde sahibi belli olmayacak 
şekilde çanta ve özel eşya bırakılmamalıdır. 
Kullanıcılar herhangi bir materyalin tamamını 
fotokopi vb. şekilde çoğaltamazlar. 
Kullanıcılar internet kullanımı sırasında yasa dışı 
ve pornografik ögeler içeren web adreslerine 
giremezler. 
Kadir Has Üniversitesi ile ilişiğini kesme 
durumunda olan Üniversite personeli ve 
öğrenciler üzerlerinde ödünç alınmış yayın ve 
Bilgi Merkezi cezası olmadığına dair Bilgi Merkezi 
Müdürlüğünde alacakları belgeyi Üniversite 
Genel Sekreterliğine ibraz etmeden Üniversite ile 
ilişiklerini kesemezler. 
 

Okuyucu Hakları: 
 

Öğrenci Adet Süre 

Ödünç Kitap Sayısı 
/ Süresi 

10 20 Gün süre ile  

Kitap Ek CDsi 
Ödünç Sayısı / 
Süresi 

3 7 Gün süre ile  

DVD ve VCD 
Ödünç Sayısı / 
Süresi 

4 5 Gün süre ile  

Ciltli Dergi Ödünç 
Sayısı / Süresi 

5 7 Gün süre ile  

Reserve Yayın 
Ödünç Sayısı / 
Süresi 

4 2 Saat süre ile  

 

devamı için lütfen tıklayınız. 
 

    

Ebsco eBook Academic Collection              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Khas Bilgi Merkezi iki yeni veritabanına üyelik gerçekleştirdi 

 

Zenginleşen koleksiyonu ile Khas Bilgi Merkezi 

 

Khas Bilgi Merkezi; üniversitemiz bünyesinde yapılan çalışmalara, araştırma 

faaliyetlerine yardımcı olmak, kullanıcıların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla basılı kaynakların yanı sıra elektronik yayınların (Süreli yayınların veya 

kitapların yer aldığı tam metin veritabanları, indeks ve özet veri tabanları, görsel 

işitsel materyaller) çeşitliliğini de gün geçtikçe artırmaya devam etmektedir. Bilgi 

Merkezi 56,856 basılı yayına erişim sağlama imkânı sunarken abonesi olduğumuz 

Safari, Ebrary ve Ebsco veritabanlarında yer alan toplamda 245,486 ekitap’a artık 

Khas Bilgi Merkezi web sayfası katalog tarama arayüzünden de erişim 

sağlanabilmektedir. 

 

 

 “Ebsco eBook Academic Collection” eBook serisine artık katalog taramadan ve Ebsco veritabanında 
yer alan  arama motorundan tarayarak ulaşabilirsiniz. 
Ebsco eBook Academic Collection tüm disiplinlerle (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, 
edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b.) ilgili e-kitaplar içermektedir.  
Ebsco eBook Academic Collection’da yer alan 118,778 adet e-kitabın eklenmesiyle Khas Bilgi 
Merkezi koleksiyonunda yer alan elektronik kitap sayısı 245,486’e ulaşmıştır. 
Yeni edindiğimiz bu abonelik paketi, akademik konuları geniş yelpazesiyle temsil eden 
multidisipliner kitap başlıklarıyla büyük bir seçim olanağı sunmaktadır ve herhangi bir akademik 
koleksiyon için güçlü bir tamamlayıcıdır.  

 

Güncel Haberler 

 
Legalbank Elektronik Hukuk Bankası Veritabanı 

2014 yılında abone olunan bir diğer veritabanı “Legalbank Elektronik Hukuk Bankası Veritabanı”  

Bu veritabanına da diğer elektronik kaynaklarla birlikte 7/24 kampüs içinden ve dışından 

erişilebilecektir. Kanunlar, tüzükler, mevzuatlar, kararlar, yönetmelikler, ihtarnameler, yazışmalar 

ve formların yer aldığı kolay taranabilir arama yüzüyle hukuk araştırmalarına yeni bir imkân 

sağlamaktadır. Ayrıca veritabanında güncel olarak hukuk haberlerini ve hukuk alanındaki yeni 

yayınları takip edebilirsiniz 

http://bilgimerkezi.khas.edu.tr/tr/pages/00014/kurallar


 

 

 

 

 

  

 

TÜBİTAK ULAKBiM 

DergiPark Projesi 
TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 

(ULAKBiM) bünyesinde, Eylül 2013 tarihi 

itibariyle Türkiye’de yayımlanan akademik 

dergiler için yeni bir hizmet başlatmıştır. 

DergiPark Projesi adı altında yürütülecek bu 

çalışma ile ulusal akademik dergilerin 

elektronik ortamda yayımlanması için 

uluslararası kullanımı olan, barındırma ve 

süreç yönetimi hizmeti sunulacaktır. Böylece 

dergilerin merkezi bir yönetim sistemi 

üzerinden, uluslararası standartlarda erişime 

açılması sağlanacaktır. 

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, her türlü 

teknik altyapı ve desteğin ücretsiz ve 

kesintisiz olarak sunulacağı bu hizmet ile 

akademik dergilerimiz hem kaliteli bir yayın 

yaşamına kavuşacak hem de kolaylaşan 

dizinleme çalışmalarıyla uluslararası 

ortamlarda ulaşılabilir olacaktır. Açık Dergi 

Sistemleri, dergi yönetimi için harcanacak 

zamanı ve enerjiyi azaltıp, daha kaliteli bir 

editöryal sürecin gerçekleştirilmesine imkan 

veren bir yapı ile dergilerin elektronik 

ortamda yönetilmesine aracılık etmektedir. 

Dergiler için bu sistemde yer almak, dergi 

kalitesini yükseltmek açısından çok önemlidir. 

Ülkemizde gönüllülük esasına dayanan dergi 

yayımlama çalışmalarında, personel ve bütçe 

yetersizliği yüzünden pek çok sorun 

yaşanmaktadır. Ayrıca teknik altyapı eksikliği 

yüzünden güncellemelerin ve gelişmelerin 

hızlı takip edilememesi de söz konusudur. Bu 

sebeplerle yayımlanan dergilerin hedeflenen 

kullanıcıya erişimi de dar alanlarla sınırlı 

kalmaktadır. 

TÜBİTAK ULAKBİM, akademik dergilerinin 

yayımlanması için gönüllülükle yürütülen bu 

çabalara uluslararasıı standartlarda, açık 

erişim sistemlerinde dizinlenmeye imkan 

veren yazılımlar kullanarak, güncelleme, 

yedekleme, vb. konularında teknik destek, 

sistemin kullanılması ile ilgili eğitim ve 

rehberlik hizmetlerini ücretsiz olarak 

sunacaktır.Amaç, Türkiye’de kaliteli dergi 

yayımcılığının gelişmesine katkıda bulunmak 

ve standartlara uygun uluslararası bir 

sistemin yaygın ve ileri düzeyde kullanımını 

sağlamaktır. 

Projenin, 100 (yüz) adet dergiyle çalışmalara 

başlaması, kısa süre içerisinde Türkiye’deki 

tüm akademik dergileri kapsayacak şekilde 

genişletilmesi planlanmıştır. 

DergiPark Projesi’nde Türk Kütüphaneciliği 

Dergisi’nin de yer  alması amacıyla TÜBİTAK 

ULAKBİM, Türk Kütüphaneciliği Dergisi 

Editörlüğü’ne bir davet yazısı göndermiştir. 

Kaynak:http://www.bbyhaber.com/bby/2013/09/23/tubi

tak-ulakbim-dergipark-projesi/ 

    

 

 

 

 

 

 

 
Springer yayınevi tarafından yayın yapmak isteyen akademisyenlerin kendilerini geliştirmelerini ve 
akademik yazım iilkeleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla uygulanan “Journal Author 
Academy” programının interaktif kursları Springer web sayfası üzerinden erişime açıldı.  

 

 

 

 

 

Program hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. 

http://www.springer.com/authors/journal+authors/journal+authors+academy?SGWID=0-1726414-0-0-0 

 

 

 

 

Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi konusunda Avrupa’nın en önemli 

ve geniş katılımlı toplantılarından olan  

“Conference on Qualitative and Quantitative Methods in 

Libraries (QQML 2014)” 

Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 

 

 

Kaynak : http://www.isast.org/ 

 

 

 

Springer Journal Author Academy: Now With Interactive  

Güncel Haberler 

 gÜNCEL 

http://www.bbyhaber.com/bby/2013/09/23/tubitak-ulakbim-dergipark-projesi/
http://www.bbyhaber.com/bby/2013/09/23/tubitak-ulakbim-dergipark-projesi/
http://www.isast.org/


 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

CAN DÜNDAR 

16 Haziran 1961'de Ankara'da 
doğdu. 

Mimar Kemal İlk ve 
ortaokulunda ve Atatürk Lisesi'nde 
okudu.1982'de A.Ü.S.B.F. Basın-Yayın 
Yüksek Okulu'ndan mezun 
oldu.1979'den itibaren sırasıyla Yankı 
(1979-1983), Hürriyet (1983-1985), 
Nokta (1985), Haftaya Bakış (1987), Söz 
(1987-1988) ve Tempo'da (1988) çalıştı.  
 

1986'da İngiltere'de 'London 
School of Journalism'i bitirdi.ODTÜ 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
bölümünde Siyaset Bilimi dalında 
yüksek lisansını 1988'de tamamladı. 
1996'da aynı bölümde doktora derecesi 
aldı. Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi'nde ve ODTÜ Siyaset Bilimi 
Kamu Yönetimi bölümü Kültürel 
Çalışmalar lisansüstü programında ders 
verdi.  
 

1988'de TRT Haber Dairesinde 
başlayan televizyonculuğunu, '32.Gün' 
bünyesinde (1989-1995) yaptığı 
program ve belgesellerle sürdürdü. 
1993-1994 yıllarında Show TV'de 
Mehmet Ali Birand'la birlikte 'Çapraz 
Ateşi' hazırladı. 1996-1998 yıllarında 
Show TV'de '40 Dakika' adlı haber 
programını hazırlayıp sundu.  
 

2003-2004 yıllarında Milliyet 

gazetesi için Popüler Kültür ekini 

çıkardı. 1995'ten beri bağımsız olarak 

yürüttüğü belgesel çalışmalarının 

yanısıra 2001 yılından beri Milliyet 

gazetesinde köşe yazıları yazıyor. 

NTV'de 19 Eylül 2006'da başladığı 

'Neden' isimli tartışma programını 9 

Haziran 2009 tarihine kadar hazırlayıp 

sundu. 16 Şubat 2009'dan Haziran 

2010'a kadar NTV'de "Canlı Gaste" 

programını hazırlayıp sundu. Eylül 

2010'dan Haziran 2011'e kadar NTV'de 

"Canlı Ana Haber" programını yaptı.  

 

Kaynak : 

http://www.candundar.com.tr/_v3/#!/BİYOGRAFİ/#

Did=2280 

   

 
 

  CAN DÜNDAR’IN ESERLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

YENİ YAYINLARIMIZ 

                            

                                                        

                            Erişim için TIKLAYINIZ                                           Erişim için TIKLAYINIZ 

                                                                    

                           Erişim için TIKLAYINIZ                                                 Erişim için TIKLAYINIZ 

        Khas Bilgi Merkezi’nde bulunan eserleri için  tıklayınız. 

 

 

Erişim için TIKLAYINIZ 

 

Erişim için TIKLAYINIZ 

 

 

Erişim için TIKLAYINIZ 

 

Erişim için TIKLAYINIZ 

 

 

Erişim için TIKLAYINIZ 

 

Erişim için TIKLAYINIZ 

 

HER YÖNÜYLE BİR YAZAR! 

 

http://www.candundar.com.tr/_v3/#!/BİYOGRAFİ/
http://www.candundar.com.tr/_v3/#!/BİYOGRAFİ/
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=49707+%7bckey%7d&user_id=WEBSERVER#_
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=37481+%7bckey%7d&user_id=WEBSERVER#_
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=37482+%7bckey%7d&user_id=WEBSERVER#_
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=28452+%7bckey%7d&user_id=WEBSERVER#_
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata2=can%20d%C3%BCndar&srchfield2=AU%5eAUTHOR%5eAUTHORS%5eAuthor%20Processing%5eAuthor&searchoper2=AND&thesaurus2=AUTHORS&search_entries2=AU&search_type2=AUTHOR&special_proc2=Author%20Processing&library=ALL&match_on=KEYWORD&shadow=NO&user_id=WEBSERVER#_
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=54440+%7bckey%7d&user_id=WEBSERVER#_
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=51958+%7bckey%7d&user_id=WEBSERVER#_7
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=54147+%7bckey%7d&user_id=WEBSERVER#_
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=51875+%7bckey%7d&user_id=WEBSERVER#_
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=53974+%7bckey%7d&user_id=WEBSERVER#_
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=52209+%7bckey%7d&user_id=WEBSERVER#_
http://catalog.khas.edu.tr/uhtbin/cgisirsi.exe/x/0/0/57/5?searchdata1=52209+%7bckey%7d&user_id=WEBSERVER#_


 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

THE GODFATHER 

Vizyon Tarihi:  
   - 19 Ekim 1973 
Yapımı:  
   - 1972, ABD  
Tür :  
   - Dram, Suç 
Süre:  
   - 175 Dak. 
Yönetmen:  
   - Francis Ford Coppola 
Oyuncular:  
   - Al Pacino,  
   - Marlon Brando,  
   - Diane Keaton,  
   - Robert Duvall,  
   - James Caan 
Senaryo:  
   - Francis Ford Coppola,  
   -Mario Puzo 
Yapımcı:  
   - Albert S. Ruddy 

 
Filmin Konusu: 
 
Mario Puzo'nun çok satan kitabından 
Puzo ve yönetmen Francis Ford 
Coppola tarafından sinemaya 
uyarlanan eser, 40'lar ve 50'lerin 
Amerika'sında, bir İtalyan mafya 
ailesinin destansı öyküsünü konu alıyor. 
Don Corleone'nin kızı Connie'nin 
düğününde, ailenin en küçük oğlu ve 
bir savaş gazisi olan Michael babasıyla 
barışır. 
Bir suikast girişimi, Don'u artık işleri 
yönetemeyecek duruma düşürünce, 
ailenin başına Michael ve ağabeyi 
Sonny geçerler. 
 

 

 
Kaynak: 

http://www.beyazperde.com/filmler/film-1628/ 

 

    

   

              

       Erişim için TIKLAYINIZ              Erişim için TIKLAYINIZ               Erişim için TIKLAYINIZ 

 

 

 

Tuco (çirkin), üzerine ödül konulmuş bir  
     kanun kaçağıdır. Keskin nişancı Blondie (iyi) adlı  
   kovboyla işbirliği yaparak kasabaları dolaşmaktadır- 
    lar. Tuco'yu kanun adamlarına teslim eden Blondie, 
ödülü alıp Tuco'yu asılmaktan son anda kurtarmaktadır.  
 Bir kasabada işlerin ters gitmesi üzerine ortaklıkları  
                bozulur. 
                        Melekgöz (kötü) lakaplı Sentenza ise Bill Carson 
                adında büyük miktarda altını ele geçirmiş eski bir as- 
               kerin izini sürmektedir. Tuco'nun çölde Blondie'yi öldür-  
                               mek üzere olduğu bir anda Bill Carson'la karşı- 
                                    laşmaları tüm planları değiştirir. Carson, al-     
                                      tınları İç Savaş'ın hareketli olduğu bir cep- 
                                         hede mezarlığa saklamıştır. Ancak Tuco 
                                          mezarlığın yerini Blondie ise mezarın adı- 
                                           nı öğrenebilmiştir. Mecburen işbirliğine  
                                           tekrar dönen ikili altınları aramaya ko- 
                                            yulur. Sonunda üçünün yolu altın- 
                                              ların olduğu yerde birleşir. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ 
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