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Bu sayıda;
-

Web of Science arayüzünü yeniledi.

-

Endnote eğitim semineri gerçekleştirildi.

-

Türk klasiklerin 1 numarası 'İnce Memed'

-

Her yönüyle bir yazar,

-

Yeni gelen yayınlarımız ve sizin için seçtiklerimiz.

------------

“GELECEĞİN BAŞLADIĞI YER”

HAKKIMIZDA

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
Hizmetleri

Yapısı

ve

Değerli Mensuplarımız, Sevgili Öğrencilerimiz,

İnternet

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, 36
adet
elektronik
veritabanı,
ansiklopediler ve diğer elektronik
kaynaklara kampüs içinden ya da
dışından erişilebilmektedir.

BM Bülten'in 17. sayısına hoşgeldiniz.
Yine dopdolu bir içerikle karşınızdayız. BM Bülten’in bu sayısında
özellikle öğretim üyelerinin akademik faaliyetlerinin en önemli
bölümlerinden birisi olan yayınlarının değerlendirilmesinde kullanılan
Web of Science (WOS) veritabanı ve yeni uygulamaları hakkında detaylı
bilgiler bulacaksınız. Edebiyat dünyasının önemli isimlerinin oylarıyla
belirlenen en iyi 40 kitap haberi de yine BM Bülten’in ilerleyen
sayfalarında yerini aldı. Bu haberin Khas Bilgi Merkezi açısından bir diğer
önemli yanı ise bu 40 eserin tamamının Bilgi Merkezi koleksiyonunda yer
alıyor olması.
17. sayının konuk yazarı Elif Şafak, yazarın kısa biyografisinin yanında
Khas Bilgi Merkezi koleksiyonundaki eserlerinin listesini de ilerleyen
bölümlerde bulabilirsiniz.
Koleksiyonlarımıza eklenen yeni eserlerden örnekler ve sizler için Bilgi
Merkezi tarafından önerilen kitap ve DVD filmeri de beğeneceğinizi
umuyorum.
Bu vesile ile yeni dönemin tüm Khas ailesine hayırlı olmasını dilerim.
Saygılarımla,
Ertuğrul ÇİMEN
Khas Bilgi Merkezi Müdürü
İletişim : 0212 533 65 32 -1144
ecimen@khas.edu.tr

Güncel Haberler

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.

Web of Science arayüzünü yeniledi
Kanunlar,
tüzükler,
mevzuatlar,
kararlar,
yönetmelikler,
ihtarnameler,
yazışmalarveformlarınyeraldığıkolaytaranabiliraramayüzüylehukukaraştırmalarınayenibirimkân
sağlamaktadır.Ayrıcaveritabanındagüncelolarakhukukhaberlerinivehukukalanındakiyeniyayınla
rıtakipedebilirsiniz.Veritabanıarayüzündeyenilikleryapılıyorolmasınedeniyleöncekiarayüzüylebe
raberkullanımasunulmuştur.
Bahsigeçenveritabanlarınındetaylarıiçinlütfentıklayınız.

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

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

Web of Science; ihtiyacınız olan bilgileri arama ve bulma işlemlerinizde, size akıllıca
kılavuzluk eden bir keşif aracıdır. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve İnsani Bilimler
konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla
en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar.
Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların calışmalarındaki referans
bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir.
Aramalarınızı yapabileceğiniz veriler arasında kitaplar, dergiler, patentler ve daha fazlası
vardır. Web of Science Platformu keşif ve analiz tarzınızı karşılamak için inşa edilmiştir.
Aramalarınızı hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilir, yüksek kalitede analiz,
disiplinler arası bilgi paylaşımı yapabilirsiniz.
Şimdi ise değişen ve gelişen arayüzüyle çok daha kullanışlı;
-

Arama Deneyiminizi İyileştirmek için Basitleştirilmiş Arayüz,

-

Dergilerde Açık Erişim Simgesi,

-

Açık Erişim (Open Access) Kaynaklara Filtreleyebilme,

-

Modern, Basitleştirilmiş, Daha Sezgisel, Daha Verimli Arama,

-

Geliştirilmiş Sayfa Düzeni İle Daha Güçlü Okunabilirlik,

-

“Bunu Mu Kastettiniz?” Fonksiyonu (Did You Mean?)

-

Tam Metne Daha Kolay Erişim Linki,

-

Gelişmiş Filtreleme Araçları,

Süre

5 Gün süre ile

Ciltli Dergi Ödünç
Sayısı / Süresi

5

7 Gün süre ile

Reserve Yayın
Ödünç Sayısı /
Süresi

4

2 Saat süre ile

Önceki arayüzde yapılan bütün fonksiyonlar bu versiyonda da mevcuttur. Web of
Science abonesi kurumlar artık Google Akademik platformuyla bütünleşmiş çalışabilirler.
Kurum bünyesindeki erişimlerde Google Akademik platform üzerindeki araştırmalarda
makalenin Web of Science status otomatik olarak incelenip gerekli linkle erişim
sağlanabilecek, ayrıca tam metin linkler Google Akademik üzerinde de gösterilecektir.

Abonesi olduğumuz Web of Science veritabanını incelemek için lütfen TIKLAYINIZ.

devamı için lütfen tıklayınız.

Web of Science kullanım kılavuzu için lütfen TIKLAYINIZ.

Güncel Haberler

ENDNOTE X7 eğitim
semineri gerçekleştirildi
Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde “ENDNOTE
X7 Eğitim Semineri’’ gerçekleştirildi. Bilgi Merkezi
tarafından 17 Ocak 2014 tarihinde Kadir Has
Üniversitesi, Cibali Kampüsü, Galata Salonu’nda
gerçekleştirilen
ENDNOTE
X7
yazılımı
konusundaki
eğitim
seminerine,
farklı
üniversitelerden katılan akademisyenler ve
öğrencilerinde katılımı bulundu.
Tez ve makale yazımı konusunda en önemli
kaynak olan ENDNOTE X7 yazılımı, kişisel bilgi
veritabanlarınızı oluşturarak, bibliyografik bilgileri
(örneğin
makaleleri,
kitapları,
dergileri,
katalogları, görsel verileri vb.) saklamanıza,
düzenlemenize, taramanıza ve paylaşmanıza
olanak sağlayan ve makale yazım sürecinizde
5000’in üzerinde farklı bibliyografya stili ile (APA,
Harvard, MLA, Turabian vb.) atıf, şekil ve
referanslarınızı düzenlemenize yardımcı olan özel
bir veritabanı\bibliyografya yazılımıdır.
EndNote eğitim seminer içeriğinde ise;
-Atıf nedir?
-Tez ve Makalelerde bibliyografya (kaynakça)
oluşturma
- EndNote nedir?
-Kişisel bibliyografik veritabanı oluşturmak

-Manuel veri girişi (Referans kaydı oluşturma)
-Referans kaydı import seçenekleri (direct export,
import filtreleri ve pdf import)
-Online veritabanlarında makale arama (WoS,
Legal Collection (ebsco), Library of Congress,
PubMed
ve
erişimi
mümkün
olan
kütüphanelerde)
-Kişisel EndNote veritabanlarını düzenleme ve
yönetme (seçme, sıralama, arama, taşıma,
güncelleme… )
-EndNote ile makale yazımı (atıf yapma, referans
listesi oluşturma, farklı dergi formatları için
düzenleme…)başlıklı konulara değinildi.
Seminere
katılan
tüm
teşekkürlerimizi sunarız.

paydaşlarımıza

Endnote veritabanına Khas Bilgi Merkezi sayfası
abone veritabanlarından ulaşabilirsiniz.
Detaylı bilgi ve eğitim videoları için lütfen
TIKLAYINIZ.

gÜNCEL

Türk klasiklerin 1 numarası 'İnce Memed'
Günümüzün
etkili
edebiyat
dergisi Notos, sekizinci büyük
soruşturması
olan
‘Türk
Edebiyatının
Klasikleri
Nelerdir?’in sonuçlarını ŞubatMart sayısında açıkladı. Edebiyat
dünyasından 249 kişiyle yapılan
anket sonucu belirlenen 40
kitaplık listenin ilk sırasında Yaşar
Kemal’in dört ciltlik ‘İnce
Memed’i
bulunuyor.
‘Tutunamayanlar’ın (Oğuz Atay)
ikinci sırada olduğu listede
Ahmet Hamdi Tanpınar (‘Saatleri
Ayarlama Enstitüsü’ üçüncü,
‘Huzur’ yedinci sırada), Yusuf
Atılgan (‘Anayurt Oteli’ altıncı,
‘Aylak Adam’
15’inci)
ve
Sabahattin Ali (‘Kürk Mantolu
Madonna’ beşinci, ‘Kuyucaklı
Yusuf’ 14’üncü) ikişer kitabıyla
yer aldı. Orhan Pamuk’un ‘Kara
Kitap ’ı 11’inci sırada yer alırken
yazarın tüm dünyada en çok
beğenilen romanı konumundaki
‘Benim Adım Kırmızı’ ilk 20’ye
giremedi.
Derginin yayın yönetmeni Semih
Gümüş, soruşturmayla ilgili
“Edebiyatımızın klasiklerinin olup
olmadığı
bütün
edebiyat
kamuoyunu
ilgilendirir.
Bu
soruya herkesin onaylayacağı,
inandığı karşılıklar vermenin
güçlüğü de ortada. Demek bir
değer
biçmeye,
ölçüt
oluşturmaya çalışmak gerekir.
Böylece herkesin kullanabileceği,
nitelikli bir liste oluşmasına
katkıda
bulunabilirdi
Notos
Doğrusu
edebiyat,
yaratıcı
bireysel düşünceler çevresinde
oluşur ama –bir kanondan söz
ederken göstermemiz gereken
temkini– klasiklerimizi seçerken
de göstermemiz, bireyler olarak
kendi
başımıza
yaptığımız
seçimlerin çoğunun, yazarı ve
okuruyla edebiyat kamuoyunu
pek
ilgilendirmeyeceğini
bilmemiz de gerekir. Notos’un bu
yılki soruşturma konusunu, derli
toplu
bir
sonuç
çıkarma
düşüncesiyle seçtik” yorumunu
yaptı.

Khas Bilgi Merkezi'nde yer alan
Türk Edebiyatının en iyi 40 Klasiği
Yayın adı

Yazar adı

Alemdağ’da Var Bir Yılan
Bereketli Topraklar Üzerinde
Çalıkuşu
Dede Korkut Kitabı
Eylül
Kara Kitap
Kürk Mantolu Madonna
Memleketimden İnsan
Manzaraları
Seyahatname
Anayurt Oteli
Araba Sevdası
Aşkı Memnu
Aylak Adam
Benim Adım Kırmızı
Bir Düğün Gecesi
Bir Gün Tek Başına
Bütün Şiirleri
Bütün Şiirleri
Çoçuk ve Allah
Devlet Ana
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Fuzuli Divanı
Hüsnü Aşk
Huzur
İnce Memed
Kendi Gök Kubbemiz
Kuyucaklı Yusuf
Mai ve Siyah
Ölmeye Yatmak
Parasız Yatılı
Puslu Kıtalar Atlası
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Semaver
Sevgili Arsız Ölüm
Sinekli Bakkal
Tutunamayanlar
Üvercinka
Yaban
Yenişehirde Bir Öğle Vakti
Yunus Emre Divanı

Sait Faik Abasıyanık
Orhan Kemal
Reşat Nuri Güntekin
Mehmet Rauf
Orhan Pamuk
Sabahattin Ali
Nazım Hikmet
Evliya Çelebi
Yusuf Atılgan
Recaizade Mahmut Ekrem
Halit Ziya Uşaklıgil
Yusuf Atılgan
Orhan Pamuk
Adalet Ağaoğlu
Vedat Türkali
Karacaoğlan
Orhan Veli Kanık
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Kemal Tahir
Peyami Safa
Şeyh Galip
Ahmet Hamdi Tanpınar
Yaşar Kemal
Yahya Kemal Beyatlı
Sabahattin Ali
Halit Ziya Uşaklıgil
Adalet Ağaoğlu
Fürüzan
İhsan Oktay Anar
Ahmet Hamdi Tanpınar
Sait Faik Abasıyanık
Latife Tekin
Halide Edip Adıvar
Oğuz Atay
Cemal Süreya
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Sevgi Soysal

Kaynak: http://www.radikal.com.tr/kultur/turk_klasiklerin_1_numarasi_ince_memed-1173486

HER YÖNÜYLE BİR YAZAR!

ELİF ŞAFAK’IN ESERLERİ
ELİF ŞAFAK
1997'den beri sekizi roman olmak
üzere 12 eser veren Elif Şafak'ın, 2009
yılında yayımlanan Aşk adlı romanı Türk
edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok
satan edebi eseri olmuştur. 2010 yılında
TED Global'deki konuşması internet
üzerinden yaklaşık 1,5 milyon kişi
tarafından dinlenmiştir. Twitter'da bir
milyona yakın takipçisi vardır.

Erişim için TIKLAYINIZ

Erişim için TIKLAYINIZ

Erişim için TIKLAYINIZ

Erişim için TIKLAYINIZ

Erişim için TIKLAYINIZ

Eserleri kırk dile çevrilen Elif
Şafak'ın romanları, Viking, Penguin, Rizzoli
ve Phebus gibi dünyanın en önemli
yayınevleri tarafından yayımlanmaktadır.
2010 yılında Fransa'nın en prestijli
ödüllerinden Sanat ve Edebiyat Şövalyesi
nişanına layık görülmüştür.
Strasbourg doğumlu Elif Şafak,
çocukluğunu ve gençliğini Ankara, Madrid,
Amman, Köln, İstanbul, Boston, Michigan ve
Arizona'da geçirdi. ODTÜ Uluslararası
İlişkiler Bölümü'nü bitirdi, yüksek lisansını
aynı üniversitede Kadın
Çalışmaları
Bölümü'nde, doktorasını ise siyasetbilimi
alanında tamamladı.
İlk romanı Pinhan ile 1998
Mevlânâ Büyük Ödülü'nü alan Şafak, 1999
yılında Şehrin Aynaları ve 2000 yılında
Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'nü kazandığı
Mahrem adlı romanlarını yayımladı.
Ardından geniş bir okur kitlesine ulaşan Bit
Palas ve İngilizce kaleme aldığı Araf ile
adından söz ettiren Şafak, 2006 yılında
senenin en çok okunan kitabı Baba ve Piç'i
yayımladı.
Ardından
aylarca
satış
listelerinden inmeyen ilk otobiyografik
kitabı Siyah Süt'ü yazdı. Son romanı
İskender 2011'de yayımlandı..

Erişim için TIKLAYINIZ

Khas Bilgi Merkezi’nde bulunan eserleri için tıklayınız.

YENİ YAYINLARIMIZ

Erişim için TIKLAYINIZ

Erişim için TIKLAYINIZ

Erişim için TIKLAYINIZ

Erişim için TIKLAYINIZ

Erişim için TIKLAYINIZ

Erişim için TIKLAYINIZ

Med-Cezir (2005), Firarperest
(2010) ve Şemspare (2012) kadınlık, kimlik,
kültürel bölünme, dil ve edebiyat konulu
köşe yazılarının bir araya getirildiği
eserlerdir. Katkıda bulunduğu başlıca
gazeteler Habertürk, The Guardian, The
New York Times'tır.

Kaynak : http://www.elifsafak.com.tr/

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Vizyon Tarihi:
- 12 Ekim 2012
Yapım:
- Türkiye
Tür :
- Dram, Macera, Romantik
Süre:
- 137 Dak.
Yönetmen:
- Osman Sınav
Oyuncular:
- Kenan İmirzalıoğlu,
- Tuğçe Kazaz,
- Ushan Çakır,
Senaryo:
- Yiğit Güralp

Erişim için TIKLAYINIZ

Erişim için TIKLAYINIZ

Erişim için TIKLAYINIZ

Filmin Konusu:
Edebiyat
dünyasının
tanınmış
isimlerinden Mustafa Kutlu'nun aynı
adlı eserinin sinemaya uyarlanmıştır.
Bulgar Ali küçük yaşta yetim kaldıktan
sonra Pehlivan dedesi Süleyman ile
Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen bir
Balkan göçmenidir. Ali'yi dedesi mert
ve eşitliğe inanan bir insan olarak
büyütür. Delikanlılık yıllarında aşık
olduğu Münire'yi ailesi ona vermeyince
kaçıran Ali'nin hayatı bundan sonra
sevdiği
kadınla
birlikte
tren
istasyonlarını arasında kasaba kasaba
gezip, nerede tutunabilirse orada
yaşayarak geçer. Bu arada Mustafa
adında bir de oğulları olur. Fakat
geçimini daktilo bilgisi, katiplik,
muhasebe kaydı tutma gibi işlerle
kazanan Sosyalist lakaplı Ali haksızlığa
katlanamayan kişiliği nedeniyle, en
basit eşitlik istediği kasabadan dahi
bencil ve çıkarcı insanların kumpası
nedeniyle kovulur. Bu arada Mustafa
da büyümekte ve kendi hikayesini
oluşturmanın peşindedir...

Çarptığında dünyayı yok edeceği kesin olan Matilda adlı asteroit, gezegene
git gide yaklaşmaktadır. Bütün çareler tükenmiştir ve bilim adamlarının dahi ellerinde
hiçbir çözüm yoktur; insanlığın kesin yok oluşuna sadece 3 hafta vardır. Tüm bu
karmaşanın ortasında herkes, her şeyi boş verir ve kalan zamanını dilediği gibi
geçirmeye başlar. Dodge da kendisini, karısı tarafından terk edilmiş olarak bulur! Kapı
komşusu Penny de ailesini bir daha göremeyeceği için çok üzüntülüdür. Dodge
lisedeki ilk aşkını bulmak, Penny de bir kez daha ailesini görmek için beraber yola
çıkarlar. Ve kıyametin kopmasına çok az kala çığırından çıkan işlerle başlarına türlü
komik olaylar gelir.

Erişim için TIKLAYINIZ

Erişim için TIKLAYINIZ

Kaynak:
http://www.beyazperde.com/filmler/film205393/

Kaynak: http://www.beyazperde.com/filmler/film-192332/

Yönetmen:
Lorene Scafaria
Oyuncular:
Steve Carell
Keira Knightley
Melanie Lynskey
Tür:
Komedi, Dram, Romantik

FİLMİN ÖZETİ

