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Bilgi Merkezi Yeni 
Yerine Taşındı!

‘‘ Bir süredir tadilat ve yenileme 
çalışmaları sürdürülen yeni Bilgi Merkezi 

kullanıma açıldı. ’’

Bir süredir tadilat ve yenileme çalış-
maları sürdürülen yeni Bilgi Merke-
zi kullanıma açıldı. 14 Ocak 2012 ta-
rihinde başlayan taşınma süreci bir 
hafta gibi çok kısa sürede tamam-

lanmış, eksiklerin giderilmesinin ar-
dından 30 Ocak 2012 tarihinde 
Khas Bilgi Merkezi hizmet vermeye 
başlamıştır.

http://www.khas.edu.tr/
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‘‘ KHAS Bilgi Merkezi mimarisi ile dikkat çekiyor.  ’’

K HAS Bilgi Merkezi mimarisi   
ile dikkat çekiyor. Yeni Bilgi 
Merkezi, eski kütüphane 

alanından yaklaşık olarak %40 daha 
fazla kullanım alanına sahip, böylece 
raf  kapasitesi yaklaşık olarak 12.000 
civarında yeni basılı kaynağın kolek-
siyona eklenmesine olanak verecek

şekilde arttırılmış oluyor. Diğer yan-
dan metrekareye düşen kullanıcı 
sayısının düşecek olması Bilgi Mer
kezi içindeki trafiği rahatlatacağı 
gibi iş ve işlemlerin hızlanmasına, 
kullanıcıların daha rahat bir ortam-
da çalışmasına olanak sağlayacaktır.
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Ana  salonunun asma kat olacak 
biçimde planlanması, hem mimari 
açıdan farklı bir estetik anlayışı or-
taya koymakta hemde kütüphane-
cilik tekniği açısından bölünmüş 
koleksiyon uygulamasına olanak 
vermektedir.  Bölünmüş koleksi-
yon uygulaması doğru yapılmış 
bir yerleşim planı ve yeterli yön-
lendirme yapılması durumunda 
özellikle çok sayıda basılı kaynağın 
raflarda yer aldığı büyük ölçekli 
kütüphanelerde ve bilgi merkezler-
inde kullanıcıların bu kaynaklara 
daha kolay erişimlerine olanak 
sağlamaktadır.

‘‘ Ana  salonunun asma kat olacak biçimde 
planlanması, mimari açıdan farklı bir estetik 

anlayışı ortaya koymakta.  ’’

Ana Salon
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Yeni Bilgi Merkezi için seçilen yer kalabalık merkezlere ve yoğun 
katılımlı programların gerçekleştirildiği alanlara (kantinler, fuaye, sergi 
ve konser alanları) olan mesafesi dikkate alındığında  kullanıcıların 
rahat bir ortamda araştırma odaklı bir çalışma yapabilmelerine olanak 
sağlaması bakımından çok daha uygundur. 

Khas Bilgi Merkezi  
özellikleri göz önüne alın-
dığında, ayrı bir binası 
bulunmayan üniversite  
kütüphaneleri arasında 

• Toplam kullanım alanı (m2),

• Raf kapasitesi, 

• Aynı anda hizmet alabilecek 

kullanıcı sayısı, 

• Bilişim – iletişim altyapısı, 

• Mimari özellikleri,

• Erişim – ulaşım kolaylığı

bakımından ilk sıralarda 

yer almaktadır.

‘‘ Sakin ve çalışmaya el verişli bir ortam.  ’’

Kampüs alanının merkezinde, ancak kalabalık ve yoğun merkezlerin 
etki alanının dışında olan yeni Bilgi Merkezi tüm kullanıcılarına 
sunduğu ulaşım kolaylığı bakımından da ayrıcalıklı bir konuma 
sahiptir. Bilişim – iletişim olanakları bakımından son derece gelişmiş 
bir altyapıya sahip Bilgi Merkezi, kampüs binalarının tarihi değeri 
ve koruma koşulları göz önüne alınarak özel bir yangın, güvenlik ve 
klima sistemi ile donatılmıştır.
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Kitaplar 

DVD’ler

Bilgi Merkezi koleksiyonuna son bir ay içinde eklenen 

yayınların listesine ulaşmak için “yeni yayınlar” linkini kul-

lanabilirsiniz . Yeni gelen yayınlardan sizin için seçtiğimiz 

birkaç tanesini aşağıda bulabilirsiniz, kapak fotoğraflarına 

tıkladığınızda Bilgi merkezi sayfasına yönlendirileceksiniz 

böylece seçtiğiniz kitabın raf numarası, ödünç alınmış olup 

olmadığı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

1. Rationality and Feminist Phlilosophy - Debo-

rah K. Heikes

2. The Revolution In Constantinople And Turkey 

- William Mitchell Ramsay

3. The Middle East and the United States - 

David W. Lesh and Mark L. Haas

4. Understanding Capitalism - Samuel Bowles, 

Richard Edwards, Frank Roosevelt

Yeni Yayınlar

Khas Bilgi Merkezler-

ine her ay yaklaşık 

500 adet yeni yayın 

sağlanmaktadır.

Öğretim üyelerimizin, 

öğrencilerimizin talepleri 

ve Bilgi Merkezi önerileri 

doğrultusunda sağlanan 

kitap, DVD, dergi vb. pek 

çok yayının koleksiyona 

eklenmesiyle yayın sayısı 

hergeçen gün hızla 

artmaktadır.

Green Zone Gentlemen Prefer 
Blondes

Bellissima Zamanın Tozu

http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0055713
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0055714
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0055715
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0055716
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0055659
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0055858
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0055657
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0055763
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0055713
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0055714
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0055714
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0055715
http://bliss.khas.edu.tr/blissweb.php?islem=1&dil=1&d=khaslib&c=0055716
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Sizin Görüşleriniz

Kadir Has Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Bölümü öğretim üyesiyim. 
Fakülte olarak sosyal bilimler ağırlıklı 
olduğumuzdan yazılı yayım bizim 
temel kaynağımızdır. Nitekim söz 
sosyal bilimin hem aracı hem de 
kurgusal yapı taşıdır. Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün ise 
toplum, devlet, kurum ve birey te-
mel kategorileri çerçevesinde siyasal 
olanı anlayabilmek ve tartışabilmek 
için yazılı kaynaklara ulaşabilme ayrı 
bir önem taşımaktadır. Dünyadaki 
gelişmeleri takip edebilmek olduğu 
kadar kendi toplumumuzun siyase-
tle olan ilişkisini irdelemek için de 
kitap, gazete, dergi gibi kaynaklara 
ulaşmamız gerekiyor. Kadir Has Üni-
versitesi Bilgi Merkezi’nin tam da bu 
açıdan bizim için oynadığı rol elzem-
dir. Gerek öğretim kadromuz ger-
ekse de öğrencilerimiz kütüphaneyi 
yoğun olarak kullanmaktadır. 
Eğitim ve araştırma faaliyetlerim 
sırasında en sık kullandığım hizmet 
ISI Web of Science, Jstor, EbscoHost 
veritabanlarıdır. Elektronik dergiler 
ve e-kitaplar’ı da takip etmekteyim. 
Araştırma yaparken benzer kon-
uda yapılmış diğer araştırmaların 
bulgularına bakmamız ve kendi 
araştırma sorumuzu oluştururken 
diğer veriler ışığında bir hipotez 
geliştirmemiz gerekiyor. Her araştır-
mama başlarken yolum kütüphane-
den geçiyor; ilgili makaleleri ve ki-

tap çalışmaları okuyup değerlen-
diriyorum. Edindiğim bilgi ışığında 
araştırmamın amacı, sorusu, hipo-
tezi ve yöntemini belirliyorum. Kü-
tüphanemiz Türkiye’deki ve düny-
adaki diğer kütüphanelerle en-
tegre bir çalışma yürütmektedir. 
Dolayısıyla kenarda köşede kalmış 
veya dolaşımı sınırlı bir bilgiye 
bile ulaşmamız rahatlıkla müm-
kün olabiliyor. Öğrencilerimizi de 
araştırma yapmaya, bilgi temin 
etmeye ve bilgi üretmeye teşvik 

ediyoruz. Derslerimizde verdiğimiz 
araştırma ödevlerini hazırlayabilmek 
için bilgi merkezimizin hizmetlerine 
başvuruyorlar. 
Hepimize bol kitaplı günler diliyo-
rum,

Doç. Dr. Şule Toktaş

Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü öğretim üyesi
Doç. Dr. Şule Toktaş
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facebook.com/Khasedutrwww.khas.edu.tr twitter.com/khasedutr

“Değişmeyen 
  tek şey 
 değişimdir” 
  

dediler, biz de 
kütüphaneyi 
değiştirdik.

Genişleyen alanı, her geçen gün büyüyen ve güncellenen 

elektronik veri tabanıyla Kadir Has Üniversitesi kütüphanesi, 

7 gün 24 saat hizmetinizde. Bilgiye istediğiniz her an ulaşabilin diye. 

Eski adıyla Kadir Has Üniversitesi kütüphanesi, 
yeni adıyla Bilgi Merkezi.  


