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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

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.

Değerli Mensuplarımız, Sevgili Öğrencilerimiz,
BM Bülten'in 20. Sayısına hoşgeldiniz. Yine dopdolu bir içerikle
karşınızdayız.
Bu sayıda, hem Khas Bilgi Merkezi koleksiyonlarında yer alan elektronik,
basılı kaynaklar ile DVD’lerden örnekleri hem de kitap ve kütüphane
dünyasından ilginizi çekeceğini düşündüğümüz haberleri bulacaksınız.
Üniversitemizin gerçekleştirdiği uluslararası işbirliklerinden bir tanesi
olan ve Harvard Kennedy School işbirliği ile yürütülen “Sivil Toplum
Kuruluşları Liderliği için Stratejik Yönetim” programı ile ilgili haberin de
ilginizi çekeceğini umuyorum.
Yoğun geçen bir akademik yılın sonuna yaklaştığımız bu dönemde tüm
öğrencilerimize final sınavlarında başarılar diliyorum. Sevgili öğrenciler,
final sınavlarının başlayacağı ilk günden itibaren sınavların sonuna kadar
Bilgi Merkezi’nin hafta içi gece 24.00’e kadar hizmet vereceğini
hatırlatmak isterim. Bu dönemde Bilgi Merkezi hafta sonları da yine
10.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
Saygılarımla,
Ertuğrul ÇİMEN
Khas Bilgi Merkezi Müdürü
İletişim : 0212 533 65 32 -1144
ecimen@khas.edu.tr

Güncel Haberler

Safari Books Online
Veri tabanı Khas Bilgi
Merkezi’nde
Safari, profesyonel teknik IT ve işletmeyönetim bilimleri alanında yayınlanan
e-kitapları kapsayan ve sürekli genişlemeye
devam eden elektronik bir veri tabanıdır.
Safari e-kitaplar koleksiyonundaki yayın
sayısı 26849'nin üzerine ulaşmıştır.
Safari veri tabanında yayınları tamamını ya
da bir bölümünü indirme özelliği
olmamasına karşılık sayfaları tek tek
yazdırabilme özelliğine sahiptir.
Yayınlara Safari Books Online veri
tabanından
tarama yaparak erişim
sağlanabildiği gibi, Bilgi Merkezi katalog
arama yüzünden de tarama yaparak
erişebilmektedir.

Safari Technical Books Online:
Safari, tam metin IT teknolojisi konulu
kitapları kapsayan online bir veritabanıdır.
Hızla
büyüyen
Safari
e-kitaplar
koleksiyonundaki yayın sayısı 25 binden
fazladır. Hızla değişen ve gelişen IT
konusundaki e-kitaplara, basılı versiyonu
çıkmadanerişim sağlayabilirsiniz.
Dünyanın önde gelen seçkin ve kapsamlı IT
ve teknik konulu kitap basan iki yayın evi
O'Reilly & Associates ve The Pearson
Technology Group Safari tarafından aynı
çatı altında birleştirilmiştir.
Business References, Certifications, Cisco,
Creative Media, Database, Desktop
productivity,
e-business,
Enterprise
Computing, Java, Linux/Unix, Networking,
Perl, Photoshop, Programing, software
engineering, Web Administrations, Web
Authorin and Design, Web Development,
Windows,
Windows
Administrations
konularını kapsamaktadır.

Yüz kızartan kitap okuma raporu
Türkiye

İstatistik

Kurumu’nun

(TÜİK),

Kanunlar,
tüzükler,
mevzuatlar,
yönetmelikler,
ihtarnameler,
Türkiye’de okuma
oranlarıyla
ilgili raporunukararlar,
yazışmalarveformlarınyeraldığıkolaytaranabiliraramayüzüylehukukaraştırmalarınayenibirimkân
açıkladı. Raporda, Türkiye’nin kitap
sağlamaktadır.Ayrıcaveritabanındagüncelolarakhukukhaberlerinivehukukalanındakiyeniyayınla
okumada dünya ülkeleri arasında 86. sırada
rıtakipedebilirsiniz.Veritabanıarayüzündeyenilikleryapılıyorolmasınedeniyleöncekiarayüzüylebe
yer aldığı belirtildi. Araştırmada bireylerin
raberkullanımasunulmuştur.
kitap okuma süreleri de incelendi. Buna
Bahsigeçenveritabanlarınındetaylarıiçinlütfentıklayınız.

göre, Türkiye’de günde 6 saat televizyon
izleyip, 3 saat internet kullanılırken kitap
okumaya günde 1 dakika zaman ayrıldığı
ortaya çıktı. Yılda 6 saat (günde bir dakika)
kitap okuduklarını söyleyen katılımcılar,
ihtiyaç listesinde 235. sırada yer veriyor.
LİSTENİN SON SIRASINDAYIZ
Araştırmada ayrıca, Avrupa’da yüzde 21 olan kitap okuma oranının Türkiye’de binde bir
olduğu da ortaya çıktı. Dünyada en fazla kitap okuyan ülkelerin başında yüzde 21 oranıyla
İngiltere ve Fransa yer alırken, bu ülkeleri sırasıyla Japonya yüzde 14, Amerika yüzde 12 ve
İspanya yüzde 9 ile takip etti. Türkiye, yüzde 0,1 okuma oranı ile ile listenin son sıralarında
yer buldu.
AŞK ROMANLARI İLK SIRADA
Araştırmada hangi tür kitapları okudukları sorusuna katılımcıların yüzde 65’i aşk, yüzde
24’ü siyasi, yüzde 13’ü de düşünce kitapları olarak yanıt verdi. Kişisel gelişim kitaplarını
okuyanların oranı ise yüzde 7 oldu.
2013’TE 4 BİN 293 E-KİTAP YAYIMLANDI
Kitap okumada sınıfta kalan Türkiye’de 2013 yılında 42 bin 655 kitap yayımlandı.
Araştırmada bireylerin elektronik ortamda kitap okumayı tercih ettiği görüldü. Bu
durumun elektronik kitaplarda (DVD, VCD, CD) yüzde 37 artış yaşanmasına neden olduğu
açıklandı. 2012 yılında 2 bin 986 elektronik kitap yayımlanırken, 2013’te bu rakam 4 bin
293’e ulaştı.
Kaynak: http://www.internethaber.com/yuzkizartan-kitap-okuma-raporu-663132h.htm

Türkiye'nin ilk "plaj kütüphanesi" Fethiye'de açıldı
Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde bazı dünya klasikleri,
roman ve ilçenin tanıtımını içeren kitapların bulunduğu kütüphane,
plajda dinlenen vatandaşların zaman geçirmesine olanak sağlayacak.

Safari Business Books Online:
Safari Business Books Online, işletme ve
yönetim bilimleri alanında akademik ve
kurumsal kütüphaneler icin hazırlanan, 11
binin üzerinde e-kitaba erişim sağlanabilen
veri tabanıdır.
Finans ve Muhasebe, İnsan Kaynakları
Yönetimi, Yöneticilik (strateji, liderlik,
pazarlık, takım kurma vs.), Mesleki
Beceriler, İletişim, Kalite, Satış ve
Pazarlama,
Teknoloji
konularını
kapsamaktadır.

Koleksiyonlara erişim için tıklayınız.

Kaynak: http://www.gazetesiz.com/yasam/fethiyede-plaj-kutuphanesi-acildi-86282.html

Güncel Haberler

Yazının
önünde

evrimi

gözler

Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi,
yazının evrimine ışık tutacak bir sergiyi
sanatseverler ve tarih meraklıları ile
buluşturdu.
Yazının
resim
olarak
doğuşundan bugüne kadar ki serüveninin
gözler önüne serildiği, yazının ve dilin
toplumlar üzerindeki etkisinin anlatıldığı
‘Kayıp Dillerin Fısıldadıkları-II’ sergisi geçen
hafta açıldı. Sergiyi 1 Temmuz’a kadar
görmek mümkün.
“Kayıp Dillerin Fısıldadıkları-II” sergisi;
insanoğlunun var olduğu günden günümüze
uzanan
yolculuğunda,
duygu
ve
düşüncelerini paylaşabilmek için geliştirdiği
yöntemler konusunda geniş bir kaynak
niteliği taşıyor. Sergi, Rezan Has Müzesi’nin
yayın
sponsorluğunda
bulunduğu
uluslararası arkeoloji dergisi Actual
Archaeology Magazine’in “Anadolu’nun
Kayıp Dilleri” kapak konulu son sayısı ile
paralel yürütülüyor.
Milattan Önce IV. bin yılın ortalarında
yazının keşfiyle birlikte, insanoğlu için
“tarih” bir anlamda “başladı.” Yazıyla
birlikte insanoğlu düşüncelerini, kurallarını,
şikâyetlerini, haykırışlarını, üzüntülerini ve
sevinçlerini yazı ile ölümsüzleştirme
yolunda çok önemli bir adım attı. Mezar
yazıtlarından
antlaşmalara,
adak
yazıtlarından tarihsel olaylara kadar pek çok
konuda duygu, düşünce ve isteklerini
yazıtlar yoluyla diğer insanlar ve toplumlar
ile paylaşıldı. Taşların sessiz haykırışlarını
dile getiren “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları II”
sergisi; yazı ile insanoğlunun uygarlaşma
sürecindeki kültürel etkileşimlerden dini
inanışlara; ticari ilişkilerden, günlük hayatı
belirleyen sosyal olgulara kadar birçok
konuda bilgiyi de tarih ve sanatseverler ile
buluşturuyor. Piktogramdan çivi yazısına;
Hititçe’den Frigçe’ye; Urartuca’dan Likçe ve
Karca’ya; Antik Yunanca’dan Latince’ye
değin pek çok çözülen, çözülemeyen,
bilinmeyen ve kaybolan dillerin yer alacağı
sergi
1
Temmuz’a
kadar
ziyaret
edilebilmektedir.
Kaynak:http://www.dunya.com/mobi/news_detail.

php?id=226473

gÜNCEL

Harvard Kennedy School’un Yönetici
Eğitim Programı Khas’ta
Mayıs 2013’te gerçekleşen
başarılı işbirliğinin ardından
Harvard Kennedy School,
Kadir Has Üniversitesi ile
ilişkilerini “Sivil Toplum
Kuruluşları Liderliği için
Stratejik Yönetim” yönetici
eğitim
programıyla
sürdürmektedir. Bu yıl,
Uluslararası İlişkiler Konseyi
Derneği (UİK) de program
ortaklarındandır.
“Sivil Toplum Kuruluşları Liderliği için Stratejik Yönetim” yönetici eğitim programı, 11
– 16 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi İstanbul-Cibali kampüsünde
düzenlenecektir. Beş günlük bu program, kar amacı gütmeyen hükümetdışı kuruluş
yöneticilerine örgütlerinin liderliğini güçlendirme, uzun soluklu ve sağlam ortaklıklar
kurma gibi konularda gerekli perspektif, çerçeve ve yöntemleri kazandırmayı
planlamaktadır. Dersler süresince Harvard Üniversitesi öğretim elemanları ve
araştırmacıları tarafından vaka analizi denilen ve Harvard Kennedy School’un çeşitli
bölümlerinde ve Yönetici Eğitim Programı’nda sıklıkla uygulanan bir metot
kullanılacaktır.
Bu program, özellikle kar amacı gütmeyen hükümetdışı kuruluş yöneticileri, hükümet
yetkilileri ve sivil toplumla iletişimden sorumlu iş dünyası liderleri için düzenlenmiştir.
Söz konusu program, ABD’ye ulaşımda zorluk çeken uluslararası kitleyle bir araya
gelebilmek amacıyla merkez dışında gerçekleştirilmektedir. “Sivil Toplum Kuruluşları
Liderliği için Stratejik Yönetim” yönetici eğitim programı için başvurular başlamıştır
ve erken başvuru yapılması önemle rica olunur. Ayrıntılı bilgi için lütfen program
tıklayınız.
Kaynak:http://www.khas.edu.tr/news/967/455/Harvard-Kennedy-School-un-Yoenetici-Egitim-Programi-Khasta.html

HER YÖNÜYLE BİR YAZAR!

Jean Paul Sartre’ın eserleri
JEAN PAUL SARTRE
Jean-Paul Charles Aymard Sartre 21 Haziran
1905, Paris’te doğdu. Fransız yazar ünlü
düşünür Sartre, felsefi içerikli romanlarının
yanı sıra her yönüyle kendine özgü olarak
geliştirdiği Varoluşçu felsefesiyle de yer
etmiş; bunların yanında varoluşçu Marksizm
şekillendirmesi ve siyasetteki etkinlikleriyle
20. yüzyıl'a damgasını vuran düşünürlerden
biri olmuştur. O, her şeyden önce bir
anlatıcı, denemeci, romancı, filozof ve
eylemci olarak yalnızca Fransız aydınlarının
temsilcisi olmakla kalmamış, özgün bir
entelektüel tanımlamasının da temsilcisi
olmuştur.
Sartre’ın
entelektüel
duruşu
hem
savunduğu hem de uyguladığı aydın tavrı,
Sartre'ı entelektüeller arasında özel bir
konumda tutar. Öyle ki, Sartre, hem
tamamen özgürlükçü ve bağımsız bir
konumda bulunup hem de sıkı bağlanımları
gerektiren pek çok politik tavrı, tereddüte
ya da çelişkilere düşmeksizin sergileyebilmiş
ve zamanının bütün sorunları konusunda
neredeyse aktif bir tavır sergileyebilmiştir.
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Khas Bilgi Merkezi’nde bulunan eserleri için tıklayınız.

YENİ YAYINLARIMIZ

Bu bakımdan Sartre için, "çağının tanığı ve
vicdanı" diye söz edilmesi yanlış olmaz.
Sartre'ı Sartre yapan yalnızca felsefi
çalışmalarının yetkinliği ve özgül varoluşçu
kuramının ilgi çekiciliği değil, aynı zamanda
sergiledigi aktif aydın tavrıdır da. Sartre, bu
noktada kuram ve eylem adamı niteliklerini
birleştirmiş durumdadır.
Sartre, 15 Nisan 1980 hayata veda etmiştir.
“Sanıyorlar ki korkak ya da kahraman olarak
dünyaya gelir insan; anasından nasıl
doğmuşsa öyle kalır, hiç değişmez. Neden
böyle düşünüyorlar dersiniz? Neden olacak,
işlerine gelmiyor da ondan: öyle ya korkak
doğmuşsanız suç sizin mi? Bu durumda kim
ne diyebilir size? Hiç kimse! Onun için
üzülmeyin yaşamanıza bakın. Öte yandan
kahraman
doğmuşsanız
yine
kimse
suçlayamaz sizi, üstünüze toz konduramaz.
İçiniz rahat etsin, ölünceye değin kahraman
kalacaksınız. Kahraman gibi yiyecek,
kahraman gibi içeceksiniz!”—Bulantı adlı
romanından...
Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/JeanPaul_Sartre
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SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

ARKADAŞTAN DA ÖTE:
FRIENDES WITH BENEFITS
Vizyon Tarihi:
- 23 Eylül 2011
Yapım:
- ABD
Tür :
- Komedi
- Romantik
Süre:
- 109 Dak.
Yönetmen:
- Will Gluck
Oyuncular:
- Mila Kunis,
- Justin Timberlake,
- Emma Stone,
- Woody Harrelson,
- Bryan Greenberg
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THE DARK KNIGHT TRILOGY: THE BATMAN SCREENPLAYS
Terörist lider Bane'nin yaptığı gizli planları durdurmaya bu sefer ne Bruce
Wayne'nin ne de Batman'in gücü yeter. Kedikadın Selina Kyle'ı da kendi safına çeken
Bane, Gotham kentini ve halkını ciddi bir tehditle karşı karşıya bırakacaktır. Ne yerel
kuvvetler, ne kahraman Jim Gordon ne de ordu olacakların önüne geçemez. Batman
ilk kez kendisinden daha güçlü bir rakibe karşı mücadele verecektir...

Vizyon Tarihi:
-27 Temmuz 2012
Yapım:
- ABD

Filmin Konusu:
Hikaye iki profesyonel ve
sürekli çalışan iki iş insanı çevresinde
gelişiyor. Meşgul yaşamları yüzünden
bir türlü biriyle çıkmaya veya bir eş
bulmaya vakit ayıramıyorlardır. Bu
yüzden bir anlaşma yaparlar ve bu
anlaşma insanlarla çok bağ kurmadan
samimi olacakları yönündedir. Ama
işler karışır ve anlaşmayı yapan oğlan,
anlaşmayı beraber yaptığı kıza vurulur.
Ama sorun kızın anlaşma sonucu
başkasıyla çıkıyor olmasıdır...

Tür :
- Aksiyon, Suç, Dram
Süre:
- 152 Dak.
Yönetmen:
- Christopher Nolan
Oyuncular:
- Morgan Freeman,
- Christian Bale
- Heath Ledger
- Michael Caine
- Aaron Eckhart
Erişim için TIKLAYINIZ
Kaynak:

Erişim için TIKLAYINIZ
Kaynak:
http://www.beyazperde.com/filmler/film184152/

http://www.beyazperde.com/filmler/film-132874/

