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Değerli Mensuplarımız, Sevgili Öğrencilerimiz,
Khas BM Bülten’in yedinci sayısına hoş geldiniz. Yine son derece yoğun bir

Yeni

gündemle karşınızdayız. Nisan ayının son günlerinde akademik kütüphane
ve bilgi merkezlerini yakından ilgilendiren çok önemli iki gelişme yaşandı.
Bilimsel araştırma faaliyetlerinde köklü bir değişikliğe neden olması
beklenen ve Harvard Üniversitesi ile İngiliz hükümeti,tarafından yapılan
açıklamaların detaylarını ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.
Nisan ayının son günlerinde, başkanlığını Khas Bilgi Merkezi’nin yaptığı

Final sınavları
süresince,
Bilgi Merkezi
14 – 18 ve
21 – 24 Mayıs
tarihlerinde
08:30 - 24:00
saatleri arası açık
olacaktır.

ANKOS’un 12. Yıllık toplantısı, Üniversitemizde gerçekleştirilen etkinlikler
ve Bilgi Merkezi koleksiyonuna eklenen yeni yayınlar BM Bülten’in bu
sayısında yer alan diğer haberler.
Sözlerimi daha once yaptığım bir duyuru ile tamamlamak isterim, final
sınavları süresince belirlenmiş günlerde Bilgi Merkezi gece 24.00’e kadar
hizmet verecek. Bu konuda detaylı bilgileri Bilgi Merkezi web sayfasında
bulabilirsiniz, final sınavlarında tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.
Saygılarımla,

Mayıs 2012 yayın talebi döneminde öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından talep edilen
kitap ve dvd filmlerin kontrolleri yapılıp Bilgi Merkezi’nde mevcut olanlar çıkartılarak geriye
kalan kitap ve dvd’ler en kısa sürede sipariş edilecektir.

www.bilgimerkezi.khas.edu.tr
Yer numarası :
Yönetmen : George Nolfi
Oyuncular : Matt Damon, Emily Blunt , Michael Kelly
Yapım Yılı : 2011
İMDB Puanı :7.1/10
Türü : Bilim Kurgu, Gerilim, Romantik
Filmin Konusu

: Philip K. Dick’in kısa öyküsünden uyarlanan

Kader Ajanları, "Kaderimizi kim kontrol ediyor?" sorusunu
ortaya atarak buna cevap arayan aksiyongerilim dolu bir
hikayeyi anlatıyor. ABD senatosuna girecek olan hırslı politikacı
David Norris daha önce tanıştığı hiçbir kadına benzemeyen, özel
ve güzel dansçı Elise Sellas’la tanıştığında hayatının kökten
değişeceğinin farkında değildir. Ona âşık olmaya başladığını
fark ettiği an, geçmişten geliyormuş izlenimi veren şapkalı
gizemli adamlar çifti ayırmak ve aşklarını engellemek için
karşılarına çıkarlar. Sahip oldukları gizemli güçle David ve
Elisa'nın bir araya gelmesine engel olmak için ellerinden
geleniyapan bu adamların ısrarlı baskılarına rağmen
vazgeçmeyen ve sevdiği kadınla
birlikte olmak için 'kader'ini
karşına alan David, kendisi için
çizilmiş yoldan saparak herşeyi
tehlikeli atacağı bir yola girer.

c kategorilerinde c

İngiltere’deki üniversitelerde
gerçekleştirilen ve devlet
tarafından fonlanan akademik
çalışmalara artık internet
üzerinden ücretsiz ulaşılabilecek.
Örneğin Oxford niversitesi'nde
yapılan bir araştırmanın içeriğine
dünyanın her yerinden
erişilebilecek. Projenin
danışmanlığını Wikipedia’nın
kurucusu Jimmy Wales yapıyor.
İngiltere hükümetinin desteğini alan projenin iki yıl içinde hayata
geçirilmesi bekleniyor. Projenin detayları 02.05.2012 tarihinde
Üniversiteler ve Bilim Bakanı David Willetts tarafından, Yayımcılar
Birliği’nde yapılan bir konuşmayla kamuoyuna duyuruldu.
Bu hamleyle, akademisyenler ve araştırmalara fon sağlayan kurumların
savunuculuğunu yaptığı ve “Akademi baharı” adı verilen akademik
yayınlara açık erişim girişiminin bir adım daha ileri taşınması
planlanıyor. Girişimi savunanlar, akademik araştırmaların yayımcı
kuruluşların kontrolü altındaki akademik dergilerin tekelinde kalmasını
önlemeye çalışıyor.

ilgili kurumlara araştırma verilerinin ve
HARVARD BİLE PES ETTİ
makalelerin nasıl depolanacağı ve dağıtılacağı
Yaklaşık 11 bin araştırmacı, yayımcı
konusunda yardımcı olacağı belirtildi.
kuruluş Elsevier bünyesindeki akademik
dergileri boykot ettiğini açıkladı. Büyük
Willets, “Jimmy Wales, işbirliğinden en üst
üniversiteler için bu araştırma
düzeyde nasıl fayda sağlayabileceğimizi ve bu
dergilerinin aboneliği her yıl milyonlarca
portalların katma değerini bizlere gösterecek.
dolara neden oluyor. Bütçelerin daraldığı
bir dönemde bu maliyetler bazı okullar
Wikipedia
için katlanılamaz hale geliyor. Kısa bir
bugün kültür
süre önce dünyanın en iyi
dünyamızın en
üniversitelerinden biri olan Harvard,
önemli
akademik kadrosuna abonelik istemeyen
parçalarından
dergileri kullanma tavsiyesinde
biri olmuştur.
bulunmuştu. Bakan Willetts, Guardian’a
Wales de
yaptığı yazılı açıklamada, “İnsanlara
Wikipedia’nın
devletin desteklediği araştırmaları diledikleri gibi kullanma hakkı
kurucusu olarak
vermek, akademik keşifler ve işbirliği açısından yeni bir çağ
bu büyük
başlatacak ve İngiltere’yi bir adım ileri götürecek” dedi.
projede bize çok
yardımcı
WALES WIKIPEDIA DENEYİMİNİ PAYLAŞACAK
olacak”
Wikipedia kurucusu Wales, internet üzerinden bilgiye açık erişimin
ifadelerini
en güçlü destekçilerinden biri. İngiltere hükümeti tarafından bu yıl
kullandı.
başlarında değerini bizlere gösterecek. Projenin dış kaynaklama ve
açık kaynak politikaları danışmanı olarak atanan Wales’in,

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/planet/20466011.asp

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önündeki Haliç
Parkuru’nda 1000 metrelik mesafede yapılan yarışlar 19
kategoride düzenlendi. Yarışlara aralarında Koç, Sabancı,
Deniz Harp Okulu ve Ankara Üniversitesi’nin de bulunduğu
12 üniversite ve 8 spor kulübünden 200’den fazla sporcu
katıldı. Türkiye Kürek Federasyonu ve Spor A.Ş’nin de
destek verdiği yarışlarda üniversiteler
kategorisinde tüm tekne sınıflarının
bulunduğu yarışlarda ayrıca Büyük B
Erkekler, Genç A Erkekler, Genç A
Bayanlar, Genç B Erkekler, Hafif Kilo
Erkekler, Kıdemli Erkekler 4-(Dört
Tek) ve Kıdemli Bayanlar (Dört Çifte)
kategorilerinde yarışlar düzenlendi. Takımların tüm
kategorilerde aldıkları birinciliklere göre yapılan puanlamada
üniversiteler kategorisinde birincilik Kupasını Kadir Has
Üniversitesi kazandı, aynı kategoride Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü ikinci, Deniz Harp Okulu üçüncü oldu. Kulüpler
sıralamasında ise Galatasaray birinci, Şişecam Çayırova ikinci
Fenerbahçe üçüncü sırada yer aldı.

Kadir Has Üniversitesi 6 Mayıs 2012 Pazar günü “İyiliğe
Koşu” Sosyal Sorumluluk Maratonu’nda ve “10. Altın Boynuz
Ödüllü Yol Koşusu”nda halkla buluştu.
Atletizm Federasyonu ve Üniversite Sporları Federasyonu
işbirliğiyle düzenlenen geleneksel Kadir Has Üniversitesi ve
üniversitelere bağlı spor kulüplerinden atletizm lisansına sahip
sporcuların katılabildiği “10. Altın Boynuz Ödüllü Yol Koşusu”
iki katagoride gerçekleşti. Üniversiteli Erkeklerde Gazi
Üniversitesi’nden Erkan Kuş birinci, Niğde Üniversitesi’nden
Hasan Pak ikinci, Atatürk Üniversitesi’nden Sedat Günen üçüncü
oldu. Üniversiteli Bayanlarda ise Afyon Kocatepe
Üniversitesi’nden Burcu Büyükbezgin birinci, Gazi
Üniversitesi’nden Yasemin Can ikinci, Abant İzzet Baysal
Üniversitesi’nden Elif Tozlu ise üçüncü oldu.
Liseler kategorisinde erkeklerde Kocaeli Özel Karşıyaka
Koleji’nden Emrah Topbaş birinci, Ümraniye
Eczacı Neşem Özlem Güray Lisesi’nden
Serdar Naim ikinci, Gediktaş Anadolu
İmamhatip Lisesi’nden Özcan Çiftçi ise
üçüncü oldu. Liseli bayanlarda birinci
Kırıkhan Lisesi’nden Ekin Esra Kalır,
ikinci Sultanbeyli Hüsnü Özyeğin
Lisesi’nden Ceylan Gökdemir, üçüncü
ise Aksaray Kanber Demir Lisesi’nden Ayşe Argun oldu.

Ankos 12. yıllık toplantısı 26 – 28 Nisan 2012 tarihlerinde 421 katılımcı ile Fırat
Üniversitesi’nin ev sahipliğende Elazığda gerçekleştirildi.

Korku, Komedi, Fantastik, Macera, Dram ve bir çok konuda yeni dvd gelmeye
devam ediyor.

Server Tanilli
1931 yılında doğan Server Tanilli, 29.11.2011 tarihinde
aramızdan ayrılan Türk yazar, ve anayasa hukuku
profesörüdür.
Server Tanilli 1980’den once Türkkiye’de İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Devlet tatbiki
Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda “Uygarlık Tarihi”
dersi veriyordu. 7 Nisan 1978 günü silahlı saldırıya
uğrayıp, belden aşağısı tutmaz oldu. Tanilli 1980'den
sonra Fransa'ya gitti ve 2000 yılına kadar bu ülkede
Strasbourg Üniversitesi'nde akademik çalışmalar yaptı.
Türkiye'ye geri döndükten sonra 2000 yılında
Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlayan Tanilli
2006'da ''Sertel Demokrasi Ödülü''ne değer görüldü.
Server Tanilli 1980 sonrasında düşün ortamını ve
özellikle de gençliği etkilemiş olan "Uygarlık
Tarihi(1973)", "Devlet ve Demokrasi: Anayasa
Hukukuna Giriş" kitaplarını yazdı. "Uygarlık Tarihi"
üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu.
Diğer kitapları arasında şunlar sayılabilir: "Nasıl Bir
Eğitim İstiyoruz?", "Yüzyılların Gerçeği ve Mirası" (6
cilt), "Candide ya da İyimserlik", "Yaratıcı Aklın
Sentezi: Felsefeye Giriş", "Değişimin Diyalektiği ve
Devrim", "Dünyayı Değiştiren On Yıl", "Fransız
Devriminden Portreler", "Anayasalar ve Siyasal
Belgeler", "Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz?", "İslam
Çağımıza Yanıt Verebilir mi?", "Din ve Politika",
"Voltaire ve Aydınlanma".

Açık adı Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu olan ANKOS 2000 yılında 12 üye kurum ve 3 veritabanı
aboneliği ile kurulmuştur.
ANKOS üniversite ve araştırma kütüphanelerinin elektronik kaynaklara en uygun fiyatla erişim sağlamak amacıyla,
ilgili firmalarla iletişime geçen ve bu kaynakların kullanım hakları konusunda geniş bilgiye sahip olan ve bu
bilgileri üyeleriyle paylaşan bir kütüphanecilik kuruluşudur.
Üye üniversitelerin herhangi birinde yapılan yıllık toplantılarda kütüphaneler arasında iş birliğinin gelişmesine
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bugün 87 üye sayısına ve 25 veritabanı sağlayan firmaya ulaşmış olan ANKOS
sayesinde aralarında fen, matematik, sosyal bilimler, beşeri bilimler, tıp, tarım, işletme, eğitim, enformatik,
bilgisayar ve mühendislik konularında bibliyografik ve tam metin veri
tabanlarına erişim sağlanmaktadır.
Her sene tüm üyeleri ve firmaların katılımıyla gerçekleşen "ANKOS yıllık
toplantıları”; Türkiye’nin farklı üniversitelerinin ev sahipliğinde ve çeşitli
bilgi erişim temalarıyla şekillenmektedir. Üniversitemizin de üye olduğu
bu organizasyonun başkanlığını Bilgi Merkezi Müdürü Ertuğrul ÇİMEN
yürütmektedir.

Yalnız aşk değil, evlilik, arkadaşlık, cinsellik, tutku, aile ve mutluluk hakkındaki düşüncelerinizi de derinden etkileyecek bir
roman...
Nobel ödüllü büyük yazarımız Orhan Pamuk'un üzerinde altı yıldır çalıştığı harikulade aşk romanı bu sözlerle başlıyor...
Masumiyet Müzesi'ni okurken yalnız aşk hakkında değil, evlilik, arkadaşlık, cinsellik, tutku, aile ve
mutluluk hakkındaki bütün düşüncelerinizin derinden etkilendiğini ve kitabın rengârenk dünyasından
hiç ayrılmak istemediğinizi göreceksiniz.1975'te bir bahar günü başlayıp günümüze kadar gelen
İstanbullu zengin çocuğu Kemal ile uzak ve yoksul akrabası Füsun'un hikâyesi; hızı, hareketi,
olaylarının ve kahramanlarının zenginliği, mizah duygusu ve insan ruhunun derinliklerindeki
fırtınaları hissettirme gücüyle, elinizden bırakamayacağınız ve yeniden okuyacağınız kitaplardan
biri olacak.
Ülkemizde ve dünyada milyonlarca okurun sevgi ve hayranlığını kazanmış olan, kitapları elli sekiz
dile çevrilen ve her yeni romanı büyük bir merakla bütün dünyada beklenen Pamuk, okurlarına
unutulmaz rüyalar gibi, akıllardan hiç çıkmayacak sarsıcı bir hikâye anlatıyor.
Birol Öztürk, Orhan Pamuk İletişim Yayınları; İstanbul, ISBN No: 9789750506093

Yayın Adı
1

Atatürk'ün yazdığı tarih: söylev

2

Bir imparatorluğun ölümü 1908-1923

3

Candide ya da iyimserlik

4

Çağına ve halkına sorumlu Server Tanilli

5

Değişimin diyalektiği ve devrim : marksizm üstüne
yeni düşünceler

6

Devlet ve demokrasi : anayasa hukukuna giriş

7

Devlet ve demokrasi : anayasa hukukuna giriş

8

Din ve politika : "Laik Barış"ın dostları ve düşmanları

9

Dünyayı değiştiren on yıl : Fransız devrimi üstüne
(1789-1799)

10

İnsanlığı nasıl bir gelecek bekliyor? : inceleme

11

Nasıl bir demokrasi istiyoruz?

12

Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz? : inceleme

13

Ne olursa olsun savaşıyorlar : kadın sorununun
neresindeyiz?

14

Osmanlı İmparatorluğu tarihi

15

Türk anayasaları ve ilgili mevzuat

16

Türkiye'de aydınlanma hareketi, dünü, bugünü,
sorunları

17

Uygarlık tarihi

18

Voltaire ve aydınlanma

19

Yaratıcı aklın sentezi : felsefeye giriş

