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Merhabalar Değerli Okurlar,

İki yılı aşkın bir süredir hayatımıza hükmeden ve artık etkisini kaybeden 
pandemiden kurtulmanın verdiği keyif ve yaşama gücü ile sizlere sunmaktan 
gurur duyduğumuz Bültenimizle karşınızdayız. Üniversite kütüphanelerinin 
doğasında var olan yenilikçi yaklaşımlar ve hizmetlere paralel olarak bizler 
de her ay sizlerle buluşma sözü vererek, kendimizden hikâyeler anlatacağız 
sizlere. İyi ki varsınız…

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim 
Kütüphanesi Direktörü

Emre Hasan Akbayrak 

Direktörümüzden 

Mesaj
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Editörden Notlar

Doğru bildiğimiz; ama aslında yanlış kullandığımız kelimeleri, deyimleri, atasözle-
rini öğrenmek ister misiniz? Hadi, başlayalım!

“Ateş olsa cürmü kadar yer yakar.” değil; “Ateş olsa cirmi kadar yer yakar.”

Söylemesi daha kolay olduğu için mi yoksa kulaktan kulağa yanlış yayıldığı için mi 
bilinmez tamamıyla yanlış yerde kullandığımız bir kelime; “cürüm / cirim”

Cürüm; suç, hata demektir. Cirim ise hacim ya da ebat anlamlarında kullanılır. Bu 
sebeple cümlenin doğru kullanımı; “Ateş olsa cirmi kadar yer yakar.” şeklinde ola-
caktır. 

Daha fazla galat-ı meşhur örneği için takipte kalın! Eğer siz de galat-ı meşhur 
örnekleri göndermek isterseniz Instagram, Twitter ve Facebook (@atilimlibrary) 
üzerinden bize ulaşabilirsiniz. 

Türkçenin büyüsünde kaybolduğumuz, bolca okuduğumuz ve yazdığımız bir Hazi-
ran olsun! 

 “Ateş olsa cirmi 

kadar yer yakar.” 
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Mayıs Ayı Kullanıcı 

Eğitimleri

26 Mayıs 2022 Perşembe günü, saat: 14.00’da “ClinicalKey 
ve UpToDate Kullanıcı Eğitim Toplantısı” düzenledik. 

Eğitim video kaydı için QR kodu okutabilirsiniz.

Elsevier yayınevine ait ‘’ClinicalKey’’ veritabanı; doktorların 
sorularına hızlı yanıt veren ve akıllı arama seçeneği sunan 
oldukça kapsamlı bir veritabanıdır.

Veritabanı içeriğinde 35 tıbbi uzmanlık alanı yer almaktadır. 
“UpToDate” veritabanı ise 25 uzmanlık alanında, 7300’den 
fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 12.000’den fazla 
konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik 
karar destek sistemidir.
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20 Mayıs 2022 Cuma günü saat: 14:30’da “AMBOSS Veritabanı 
Kullanıcı Eğitimi” düzenledik.

Eğitim video kaydı için QR kodu okutabilirsiniz.

AMBOSS, 20.000’den fazla taranabilir tıbbi konu ve 1.200’den faz-
la hakemli makale içeren bir “Bilgi Kütüphanesidir” ve buna en-
tegre bir şekilde çalışan, 5.100’ün üzerinde soru içeren bir soru 
bankasından oluşmaktadır.
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17 Mayıs 2022, saat: 14.00’da “DataTurkey Veritabanı Kullanıcı 
Eğitimi” düzenledik.

Eğitim videosunu izlemek için QR Kodu okutabilirsiniz.

DataTurkey Türkiye’nin ekonomik, sosyal, sektörel ve bölgesel ve-
rilerini birleştirerek kullanıcılara sunan bir veritabanıdır.
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Mango Veritabanı

Dear Library Lovers, we care about your language skills and have a news for you. If you 
wish to learn a language, you can use Mango with the usage guide we have prepared.

Here comes Mango! Have fun! 

Sevgili Kütüphane severler, dil becerilerinizi önemsiyoruz. Size bir haberimiz var. Eğer dil öğrenmek isterseniz, 
sizin için hazırladığımız rehber aracılığıyla bu veritabanını kullanabilirsiniz.  

Karşınızda Mango! İyi eğlenceler!   

Dİlİn
Kültürünü
Öğrenme 

 
Gramer

Telaffuz

Kelİme
Bİlgİsİ

 

selen.kemaloglu@atilim.edu.tr

1234Selen.
 

Web Sayfasından;
 

Kurumsal ma l
adres n  yaz.
 Ş fren  oluştur. 

Nasıl
Kullanmaya
Başlarım ?

1.

2. 3. Mango mob l uygulamasını nd r. 
4. Kullanmaya başla!  

D l Becer ler n z
Keşfetmeye 

Hazır Mısınız ?
 

Mango le
Öğrenmeye Başla!

72 d lde eğ t m mkanı sunmaktadır. (İng l zce, Fransızca, Arapça, Rusça, İspanyolca, İbran ce,
Almanca, C nce, Japonca, İtalyanca, Farsça, Amer kan İşaret D l , Shakespeare İng l zces , Ant k
Yunanca, Modern Yunanca, Mısır Arapçası, Kazakça, Urduca, Afganca, F nce, Azer ce, Özbekçe,

Hırvatça, Sırpça, Ukraynaca, Polonyaca ve daha fazlası...)
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Discrete Stochastic Models 

and Applications for Reliability 

Engineering and Statistical 

Quality Control

Rektör Yardımcımız ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyemiz Serkan ERYILMAZ’ın “Discrete Stochastic Models and 
Applications for Reliability Engineering and Statistical Quality 
Control” başlıklı kitabı CRC Press, Taylor and Francis Group 
tarafından Ağustos 2022’de yayımlanıyor…

Kesikli stokastik modellerin gerçek yaşam örnekleri ile anlatıldığı, 
hem yaygın olarak hem de daha az bilinen modellerin güvenilirlik 
mühendisliği ve istatistiksel kalite kontrol uygulamalarıyla 
sunulduğu kitap yöneylem araştırması, güvenilirlik mühendisliği, 
kalite kontrol, olasılık ve istatistik alanlarında çalışan 
araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler için ideal bir kaynak…

Ayrıntılı bilgi için:

Rektör Yardımcımız ve Endüstri Mühendisliği 

Bölümü Öğretim Üyemiz Serkan ERYILMAZ’ın 

Kitabı, CRC Press, Taylor and Francis Group 

Tarafından Yayımlanıyor
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Barack Obama (Mı?) 

– DeepFake 

Benim ağızımdan, en azından halkın öğrenebileceği yerlerde söylemeyeceğim şeyleri söylete-
bilirler. Tehlikeli bir zamandayız. İnternette gördüğümüz, inandığımız şeylere karşı daha uyanık 
olmalıyız. Güvenilir haber kaynaklarına kulak vermemiz gereken bir çağdayız. Kulağa basit ge-
lebilir ama; ancak bu şekilde ilerleyebilir. Bilgi çağı hayatta kalmak ya da rezil bir distopyaya 
hapsolmak arasındaki farkın anahtarı olacak. 
Barack Obama 
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Bana Sorarsanız 

Bunu Okumalısınız! 

Onca Yoksulluk Varken 

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Sevil Yıldız’ın oluşturduğu okuma grubunun bu 
dönem ele aldığı kitap “Onca Yoksulluk Varken” oldu. 

Kitabı okumaya başladığınızda bir hayat kadınının oğlu olan Momo’nun, fahişe çocuklarına bakan 
Madam Rosa’yla birlikte geçen hayatına şahitlik etmeye başlayacaksınız. 

Yalnız öyle böyle bir şahitlik olmayacak. Biri Müslüman biri Yahudi ama ikisi de insan. Küçücük bir 
çocukken zor bir hayata gözlerini açmış Momo’nun hikâyesi sizi gerçekten üzebilir. Kitabın kapağını 
açmanın zor geleceği zamanlar yaşayabilirsiniz. Ama Momo ve Madam Rosa’dan öyle kolay da 
kopamayacaksınız. 

Devamı için:

Nereden Geliyor?
Yeni bir kelime, deyim ve benzeri bilgilerle karşılaştığınızda “Nereden Geliyor” diyenlerdenseniz 
kendinizi kutlayın, yaşamı sorgulayanlardansınız.  

Popüler kültürde sıkça kullandığımız çoğu zaman gerçek ifadelerimizi yansıtmayan zor zamanların 
kurtarıcı emojiler nereden gelmiş?

Emojilerin büyük büyük atası sayılabilecek kavram “emoticaon” olarak bilinir. İngilizce “emotion” 
(duygu) ve “icon” (ikon) sözcüklerinin birleşiminden oluşur.  İlk “emoticon” kullanımı e-posta kültürünün 
duygusuz ve ciddi dilini yumuşatmak amacıyla 1979’da Kevin Mackenzie tarafından “ :-)” simgesi ile 
gerçekleştirilir. 

İlk emoticon kullanımının ise Carnegie Mellon Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü üyesi Scott 
Fahlman tarafından 19 Eylül 1982’de gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Buna göre, dünyanın ilk 
emoticonu “:-)” iken, ikinci emoticonu ise “:-(” olmaktadır. 

Kaynak: Gülsev SEV, İ., Sözlükçülük’te Emojilerden Yararlanma Mümkün Müdür?, TEKE Dergisi, 7/2 
2018 s. 734-748
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Atılım Üniversitesi Spor Faaliyetleri Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen Rektörlük 
Koşusu’nun 7.si 11 Mayıs 2022’de yapıldı. Akademik, idari, yarı zamanlı personel ile öğrenci ve 
mezunların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen koşuda Kütüphane personelimiz de yer aldı. 

Sporcu 

Kütüphaneciler

Koşuya katılan tüm Atılım Üniversitesi mensuplarını tebrik ederiz. Kütüphanemize akademik, idari, yarı 
zamanlı personel kadın kategorisinde 2.lik derecesine girerek kupa kazandıran personelimiz Aysel 
Şenoğlu’nu ve yine akademik, idari, yarı zamanlı personel erkek kategorisinde 2.lik derecesine girerek 
kupa kazandıran güvenlik görevlimiz Ümit Çınar’ı ayrıca tebrik ederiz.
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Atılım Üniversitesi Spor Faaliyetleri Müdürlüğü’ne bu faydalı ve eğlenceli organizasyon için teşekkür 
ediyoruz. Gelecek yıl Kütüphanemize yeni dereceler kazandırmak umuduyla...
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66. Eurovision 

Şarkı Yarışması
Bu yıl 66’ncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın finali 14 Mayıs Cumartesi günü yapıldı. Geçen 
senenin birincisi, İtalya’nın düzenlediği yarışmada ev sahibi Torino, müzik ve şova doydu. Bu yıl da hem 
yarışmacıların hem de konukların şovlarıyla renkli görüntülere sahne olan Eurovision’da, 631 puan 
alan Kalush Orchestra, seslendirdiği Stefania şarkısıyla Ukrayna’ya birincilik getirdi. Ukrayna’yı 466 
puanla Birleşik Krallık ve 459 puanla İspanya takip etti. Şimdi ise akıllarda tek bir soru var. Yarışma 
seneye Ukrayna’da yapılabilecek mi?

Kaynak fotoğrafl ar:         Kaynak metin: 
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Refik Anadol Casa Battlo’da 
Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un, 7 Mayıs’ta Barcelona’nın ünlü sim-
gelerinden Casa Battlo’nun ön cephesini yeniden tasarlayarak ortaya koyduğu eseri 
izlemeye çok sayıda kişi akın etti. 

Eserin NFT’si ünlü sanat galerisi 
Christie’s tarafından 1.38 milyon 
dolara satıldı.

Fotoğraf: 
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Kampüsümüzden Bahar Manzaraları
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Tarihin İçinde Uyumak 

İster Misiniz?

Antakya Müze Oteli 

Anadolu’nun  en eski yerleşim yerlerinden olan Antakya’da 2300 yıllık geçmiş hayat buldu.

Beş farklı katmanda 13 ayrı medeniyete ait 30 bine yakın eserle zaman tüneline dönüşen otel, bu 
büyüklükte ve arkeolojik içeriğe sahip dünyadaki ilk müze otel olma özelliği taşımaktadır. 

                                                                                         Daha fazlası için;
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Ayın Biyografi si: 

Elvis Aaron Presley

Elvis Presley söz yazarı, solist ve aktör ola-
rak ün yaptı. Hayranları tarafından kendisine 
“Rock’n Roll’un Kralı” ve 1950’li yıllarda ilginç 
saç stili, aykırı giyim tarzı ve yakışıklılığı gibi 
sebeplerle “Elvis The Pelvis” unvanı verildi. 

Elvis Presley’nin babası kamyon şoförü olan 
Vernon Presley, annesi dikiş makinesi opera-
törü olarak çalışan Gladys Love Smith büyük 
bir aşkla evlendi. Vernon ailesi için Memp-
his’te iki göz, baraka denilecek kadar küçük 
bir ev yaptı. Gladys ikizlere hamile idi. Oğul-
ları dünyaya geldiğinde onlara Elvis Aaron 
Presley ve Jessie Garon Presley adlarını ver-
diler. Jessie Garon doğumundan kısa bir süre 
sonra öldü ve bunun üzerine tek çocukları 
olan Elvis’in ölmesinden korkarak tüm ilgile-
rini ve sevgilerini ona verdiler.

Yazının devamı için:



@atilimlibrary +90 542 446 78 73


