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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 
”Erken Çocukluk Eğitiminde 
Sürdürülebilirlik” Konulu 
Çevrim İçi Seminer Düzenlendi

KAEÜ Okul Öncesi Eğitimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 

tarafından ”Erken Çocukluk Eğitiminde 
Sürdürülebilirlik” konulu çevrim içi semi-
ner düzenlendi. 30 Nisan 2021 tari-
hinde YouTube kanalımız üzerinden canlı 
yayınlanan seminerin moderatörlüğünü 
Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitimi Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi Çetin Kürşat Bilir yaparken 
konuşmacı olarak Üniversitemiz Eğitim 
Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Şule Alıcı katıldı.

Seminerin moderatörlüğünü ya-

pan Dr. Öğr. Üyesi Çetin Kürşat Bilir 
konuşmasına değişen teknoloji ve so-
syal hayatın eğitimde de farklılıklara yol 
açtığını söyleyerek başladı. Bilir, kendileri 
için çok değerli olan çocukların eğitimine 
anlamlı dokunuşlar yapabilmek için çocuk 
eğitiminde sürdürülebilirlik konusunu 
gündemlerine aldıklarını belirtti.

Dr. Şule Alıcı, küresel ısınmanın ve iklim 
değişikliklerinin etkilerini görebildiklerini 
ve ekosistemde kendi kendini yeniley-
ememe durumlarıyla sık karşılaşmaya 
başladıklarına dikkat çekti. Alıcı, sürdürül-

ebilirlikle ilgili eğitimi planlarken çocuğun 
dünyaya karamsarlıkla bakmasını değil 
umut aşılamayı amaçladıklarını kaydetti. 
Çocuğa bir problem varsa ‘bunu birlikte 
aşacağız, senin düşüncelerin önemli’ den-
mesinin önemli olduğunu söyleyen Alıcı, 
bu sayede çocukta çevresini etkileme, 
değişimi-dönüşümü başlatma çabasının 
ortaya çıktığına vurgu yaptı. Dr. Şule Alıcı, 
geleceğe umutla bakmanın, her zaman 
bir çıkış yolu olduğunu bilmenin çocuk-
ta olumlu değişimler oluşturacağını ve 
sürdürülebilirlik bilince katkı yapacağını 
söyleyerek sözlerini tamamladı.
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YÖKAK’ın Üniversitemizle 
İlgili Kurumsal İzleme Raporu 
Yayımlandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 
tarafından Dış değerlendirme 

süreçleri kapsamında Kurumsal İzleme 
Raporu yayımlandı. Kurumsal İzleme 
Raporu; Kurumsal Geri Bildirim Raporları, 
Kurum İç Değerlendirme Raporları ve 
yerinde yapılan saha ziyaretlerine day-
anarak hazırlanıyor.

YÖKAK’ın hazırladığı Kurumsal 
İzleme Raporunda öne çıkan bazı 
değerlendirmeler şunlar oldu:
KAEÜ bulunduğu ilin ve bölgenin potansi-
yelini değerlendirmek, öne çıkan alanlarda 
katma değer üretilmesi için paydaşları bir 
araya getirmek ve somut çıktılar ortaya 
koymak konusunda istekli görünmektedir.

Üniversite koordinatörlüğünde (An-
kara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi 
ortaklığında) Yükseköğretim Kurumlarında 
Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri 
Yönetmeliği kapsamında "Jeotermal İleri 
Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri 
Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi" 
kurulmuştur.

Üniversitenin başvurusuna dayalı olarak 
19-22 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan 
ISO:9001/2015 Kalite Yönetim Standardı 
Dış Tetkik Süreci, tüm birimleriyle 
başarıyla tamamlanmış ve ISO:9001/2015 
Kalite Yönetim Sistem Belgesi almaya hak 
kazanılmıştır. Bu uygulama sonucunda, 
Ahi Evran Üniversitesi tüm birimleri-
yle TSE Belgesi alan ilk üniversite olma 
özelliği kazanmıştır. Üniversitenin ilgili Ka-
lite Yönetim Sistemi Belgesi, 21-24 Aralık 
2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
tetkikler sonucunda yenilenmiştir.
Üniversite tarafından yürütülen süreçlerde 
kalite güvence sisteminin bütüncül bir 
yaklaşımla değerlendirildiği ve düzenli 
bir şekilde iç ve dış paydaş görüşlerinin 
alınarak iyileştirmelerin yapıldığı 
gözlenmiştir. Üniversitede süreç bazlı bir 
yönetim anlayışı oluşturulduğu, sahip olu-
nan süreç temelli bütünleşik kalite yöne-
tim sistemi aracılığıyla kanıta dayalı per-
formans izlemesi yapıldığı ve kurumsal 
kalite güvencesinin sürdürülebilirliğinin 
temin edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.
Üniversitede, yeterliğe dayalı eğitimde 

kalite güvence sistemi uygulanmakta ve 
uygulamanın koordinatörlüğünü 2020 
yılında kurulan "Eğitimde Kalite Güvence 
Sistemi Koordinatörlüğü" yürütmektedir. 
Ayrıca çalışmaların çerçevesini oluşturmak 
üzere gerekli mevzuat (Eğitimde Yeterliğe 
Dayalı Kalite Güvence Sistemi Yönerge-
si) da yürürlüğe girmiştir. Kalite güvence 
sistemi kapsamında uzaktan/karma eğitim 
etkinliklerinin iyileştirilmesine dönük 
stratejik amaç ve hedefler ile bu hedefleri 
gerçekleştirmeye yönelik kurumsal bir alt 
yapının varlığı da dikkat çekmektedir.

Üniversite bünyesinde yeni Stratejik Planın 
hazırlanması çalışmalarına başlanmış 
ve "Stratejik Plan Hazırlık Komisyonu" 
oluşturulmuştur. Stratejik Planın, süreç 
temelli kalite yönetim anlayışına uygun 
olarak üniversitenin belirlediği altı başlık 
altında oluşturulması planlanmakta ve 
ihtisaslaşma alanındaki hedeflerin de plana 
yansıtılması temel amaç olarak görülmek-
tedir.
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Üniversitemizde 
’’Teknoparklar ve Girişimcilik Ekosistemi’’ 
Semineri

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofi-
si Araştırma ve Uygulama Merkezi 

tarafından ”Teknoparklar ve Girişimcilik 
Ekosistemi” konulu  seminer düzen-
lendi. 6 Mayıs 2021 YouTube kanalımız 
üzerinden canlı yayınlanan seminerin 
moderatörlüğünü Üniversitemiz Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. 
Mahmut Sarı yaparken konuşmacı olarak 
Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mesut Güner 
katıldı.

Prof. Dr. Mesut Güner konuşmasına 
teknoparkların devlet, üniversite ve sanayi 
işbirlikleriyle kurulan birer ekosistem 

olduğunu söyleyerek başladı. Güner, 
üniversitelerin bilgiyi ürettiğini, sanay-
inin bu bilgiyi kullandığını, devletin de bu 
işbirliklerine destek verdiğini sonucunda 
ise çevre ve toplum destekli büyük eko-
sistemin oluştuğunu söyledi. Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerinin temel amaçlarına 
değinen Güner, bunları üniversite-sanayi 
ilişkilerini somutlaştırmak, akademik bilg-
inin teknolojik ürünlere dönüşümünü 
sağlamak, teknolojik firmaları destekl-
emek, nitelikli girişimlere destek 
sağlayarak nitelikli araştırmacıları bir araya 
getirmek olarak sıraladı.

Güner : ’’İyi Fikir İyi  Bir Girişim De-
mek Değildir’’
Prof. Dr. Mesut Güner, Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerine (TGB) altyapı, danışmanlık, 
mentörlük, araştırma ve öğrenci (staj, 
öğrenci toplulukları işbirlikleri) desteği 
gibi birçok imkânın teknoparklarda 
sunulduğunu belirtti. Ar-Ge firmalarına 
teknoparklarda sağlanan desteklerin öne-
mine de değinen Güner, bu firmaların 
kurumlar vergisinden muaf tutulduğunu, 
KDV muafiyeti sağlandığını ve yüksek 
lisans-doktora yapan Ar-Ge personeline 
destekler verildiğini hatırlattı. Güner, es-
kiden ekonomi ve sanayi için önemli olan 
kavramların yerini ‘Bilgi, Markalaşma, 
Startup, İnovasyon, Patent, Girişimcilik, 
Teknoloji Transferi, Djitalleşme’ gibi ka-
vramlara bıraktığını kaydetti. Tekno-
kentlerin ana yapılarında bulunan olmaz-
sa olmazlara da değinen Prof. Dr. Mesut 
Güner bunların; Teknoloji Transfer Ofisi, 
Kuluçka Merkezi, Prototip Atölyesi ve 
Uluslararası Merkez olduğuna dikkat 
çekti. Son bölümde iyi fikrin iyi bir girişim 
demek olmadığına vurgu yapan Güner, 
fikirleri hayata geçirmenin bu noktada 
kritik olduğunu girişimci ruhun hayallerin 
peşinde koşmayı gerektirdiğini söyleyerek 
konuşmasını tamamladı. Teknoparklar ve 
Girişimcilik Ekosistemi semineri soru ve 
cevapların ardından sona erdi.
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Yeni Kütüphane Binamızın İnşaatı 
Hızla Devam Ediyor

Üniversitemiz kampüsünde yer alan 
Merkez Kütüphane inşaatımız hızla 

yükseliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı desteğiyle 
üniversitemiz tarafından yapılan kütü-
phane inşaatında önemli fiziki ilerlemel-
er kaydedildi. 29 Eylül 2020 tarihinde 
temel kazı çalışmalarına başlanan kütü-
phane inşaatında geçen 6 aylık süreçte 
gerçekleşme oranı yüzde 20 oldu.

11 bin 327 m²’lik bir alanı kütüphan-
eye ayrılan peyzaj alanı ve otoparkı ile 
18.397,61 m²’lik bir alana sahip üç kat-
tan oluşacak olan yeni kütüphanemizde 
akademik personel, öğrenci ve ihtiyaç 

duyan herkes için tüm detaylar titizlikle 
düşünüldü. Merkez Kütüphanemizin ilk 
katında bireysel çalışma odaları, grup 
çalışma odaları, etkinlik salonları, 24 saat 
çalışma salonu, internet salonu, gürültülü 
çalışma salonu, 100 kişilik salon, sinema 
salonu, engelli kullanım salonu, sesli kitap 
salonu, arşiv ve kitaplıklar yer alıyor. İkinci 
katta 2 adet 366 m² çalışma salonu, 1 
adet 206 m²çalışma salonu, 1 adet 307 
m² çalışma salonu ve idari ofisler bulu-
nuyor. Kütüphanemizin son katında ise 
2 adet 500 m² kitaplık, 1 adet 201 m² 
kitaplık, 1 adet 398 m² kitaplık, 1 adet 
399 m² kitaplık, 3 adet grup çalışma odası 
planlandı. Ayrıca çevre ve peyzaj düzen-

lemesine de önem verilen Merkez Kütü-
phane inşaatımızda 1995 m²’lik çim alan, 
çeşitli ağaçlar ve süs bitkileri ile 100 araçlık 
otopark tasarlanıyor.

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinin 
devam eden inşaatı hakkında kısa bir 
açıklama yapan Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni kütüphane 
inşaatının sorunsuz şekilde ilerlediğini 
söyledi. Karakaya, donanımları ve kaynak-
lar bakımından yeni kütüphanenin hem 
kampüsün hem de şehrin önemli bir 
eksiğini gidermiş olacağını belirtti.

Üniversitemize Yeni Bölümler Açılıyor
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya Sağlık Bilimleri 
Enstitüsüne lisansüstü, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakül-
tesine lisans, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna ön lisans 
programlarının açılmasına dair tekliflerinin Yükseköğretim Ku-
rulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini söyledi.

Üniversitemiz yönetiminin gerekli hazırlık çalışmalarını 
tamamladıktan sonra YÖK’e gönderdiği bir lisansüstü, iki 
lisans ve bir ön lisans programlarının açılmasına dair teklif, 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendi ve 
yapılan değerlendirmelerin ardından onaylandı. Bu kapsamda 
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne ‘Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 
Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’ açılacak. Fen-Edebiyat Fakül-
temiz ‘Sosyoloji’ bölümüne 40 öğrenci alınacak. Ziraat Fakül-
temize ‘Biyosistem Mühendisliği’ bölümü kurulurken 20 öğrenci 
alımı yapılacak. Son olarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu-
muza yeni açılan iki bölümden ‘Bitki Koruma’ bölümüne 30 öğrenci alınırken  ‘Biyomedikal Cihaz Teknolojisi’ bölümüne 40 öğrenci 
alınacak. Programların kurulmasına dair hazırlık çalışmaları sürecine katkı sunan herkese teşekkür eden Prof. Vatan Karakaya, 
öğrenci alımlarının Kırşehir’e ve üniversitemize hayırlı olmasını diledi.
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Rektör Karakaya ’’Filistin İçin Adalet ve İnsan 
Hakları Çağrısı’’ Basın Bildirisine İmza Attı

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin 
rektörleri üç dilde yayımladıkları 

bildiriyle, İsrail saldırısı altındaki Filistin-
liler için adalet ve insan hakları çağrısı 
yaptı. Türkiye'deki 189 üniversitenin 
rektörünün imzasının bulunduğu bildiri, 
OSTİM Teknik Üniversitesinde düzen-
lenen basın toplantısıyla kamuoyuna ilan 
edildi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya’nın da imza attığı bildiride 
İsrail'in, Gazze şeridinde yerleşik siv-
il ve savunmasız Filistinlilere yönelik 
uygulamalarına, yaşam hakkını ortadan 
kaldıran şiddet, baskı ve saldırılarına bir 
yenisini daha eklediği, bebek, çocuk, kadın 
ve yaşlılar dâhil, çok sayıda masum sivili 
öldürdüğü, yaraladığı ve evsiz bıraktığı 
vurgulandı.

Rektör Karakaya: ‘’Filistinli Sivillere 
Yönelik İsrail Devlet Şiddeti Hiçbir 
Koşul Altında Kabul Edilemez’’
Mukaddes şehir Kudüs’te Mescid-i Aksa 
ve çevresindeki Filistinli sivillere yöne-
lik İsrail devlet şiddetinin hiçbir koşul 
altında kabul edilemeyeceğini belirten 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan 
Karakaya, şiddetin derhal sonlandırılması 
gerektiğini söyledi. Karakaya, 1948’den 

beri devam eden işgal sürecinin bir parçası 
olan bu orantısız şiddete göz yumup ses-
siz kalan uluslararası çevreleri de göreve 
çağırdıklarını kamuoyuna açıkladı.
Üniversite rektörlerinin görüşlerini 
açıklamasından sonra ’’Filistin için Adalet 
ve İnsan Hakları Çağrısı’’ basın bildirisi üç 
dilde okundu. Bildiriyi İstanbul Aydın Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli 
Türkçe, Hitit Bozok Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk İngilizce, Gazi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız 
ise Arapça olarak okudu.

İsrail'in insan haklarını umursamadığı, 
dünya toplumunun gözü önünde siste-
matik bir soykırım yoluyla bebek, çocuk, 
kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri öldür-
meye, evlerini ve topraklarını gasp etm-
eye, tarım alanlarını yok etmeye devam 
ettiği aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:
"Aralıksız devam eden kanlı saldırılar 
sebebiyle üniversite rektörleri olarak 
uluslararası topluma sesleniyoruz, 
Birleşmiş Milletlerin uluslararası insan 
hakları hukuku ilkeleri çerçevesinde 
saldırılar, yıkım ve tahliyeler durdurulmalı, 
onurlu yaşama haklarını garanti altına alan 
egemen bir devlet kurmaları için Filistin 
toplumuna gerekli destek gecikmeksizin 
verilmelidir."

Bildiride, uluslararası yargı organlarının, 
1967'den bu yana, İsrail askeri güçlerinin 
işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filis-
tin topraklarında yargı yetkisine sahip 
olduklarına dair kararları bulunduğu 
kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kararlar, İsrail'in Filistin topraklarında 
işlemekte olduğu suçlardan dolayı he-
sap vermesinin ve söz konusu suçların 
sorumlularının tespit edilmesinin önünü 
açmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası in-
san hakları yargı kurumlarını, İsrail'in hukuk 
ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı 
net bir tavır takınarak görevlerini yerine 
getirmeye ve saldırıları durdurmaya da-
vet ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını 
ve Filistin halkının zararlarının tazmin ed-
ilmesini de talep ediyoruz. Bu bildiride 
imzası olan bizler, Filistinlilerin en doğal 
insan hakkı olan onurlu yaşama ve mülkiy-
et haklarının korunması hususunda verdiği 
mücadeleye saygıyla destek verdiğimizi ve 
daima yanlarında olacağımızı beyan ediyor-
uz. Ayrıca, akan kanın durması ve Filistinli-
lere yapılan saldırıların sonlandırılması için 
arabuluculuk dâhil her türlü insani görevi 
üstlenmeye hazır olduğumuzu uluslararası 
kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
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''Ahi Evran Yılı'' Kapsamında Rektör Karakaya’ya Ziyaret

2021 yılının "Ahi Evran Yılı" 
olarak kabulünün ardından 

kardeşliğin, doğruluğun, kalit-
enin, üretimin, ahlakın, sanatın 
ve aklın temsilcisi Ahi Evran, 
doğumunun 850. Yılında 
çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle 
anılıyor. Bu kapsamda Kırşehir 
İl Müftüsü Mehmet Yaman, Sa-
karya İl Müftüsü Hasan Başiş, 
Sakarya Ticaret İl Müdürü 
Emre Atmaca, Sakarya Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Alişan, Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı zi-
yaret etti. 20 Mayıs 2021 tari-
hinde rektörlük makamında 

gerçekleşen ziyarette ‘’Ahi 
Evran Yılı’’ konusunda karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleşen ziyarette 
Sakarya’dan gelen misafirler 
Kırşehir’in Ahiliğin başkenti 
olduğunu dile getirerek Ahi-
lik teşkilatının, geçmişte so-
syal ve ekonomik hayatı 
yönlendirdiği gibi günümüz-
deki birçok sosyal ve iktisadi 
kuruluşun oluşumunda ve 
şekillenmesinde de büyük pay 
sahibi olduğunu ifade ettiler. 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 
ile ‘’Ahi Evran Yılı’’ sürecinde 
yakın iş birliği içinde olmak 

istediklerini belirten Sakarya İl 
Müftüsü Başiş, Sakarya Ticaret 
İl Müdürü Atmaca ve Sakarya 
ESOB Başkanı Alişan, ellerin-
den gelen desteği kamu ve sivil 
toplum kuruluşları olarak ver-
meye hazır olduklarını söyledi-
ler.

Rektör Karakaya : 
‘’Taşıdığımız Misyon Gereği 
Ahilik Prensiplerini Yayma-
ya Gayret Ediyoruz’’
Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesinin adının 
da taşıdığı misyon gereği Ahi 
Evran-ı Veli'nin Anadolu'dan 
dünyaya yaydığı engin ve ev-

rensel prensipleri yaymaya ve 
taşımaya gayret ettiğini be-
lirtti. Ahiliğin Anadolu'nun bir 
değeri olduğunu anımsatan 
Karakaya, bu yılı fırsat bilerek 
birçok Ahilik programını ter-
tip edeceklerine dikkat çekti. 
Son olarak Karakaya, "Ahilik 
ve Meslek Ahlakı" derslerini 
2015'ten beri üniversitelerin-
de zorunlu okuttuklarını ve bu 
değerin yeniden canlanmasına 
katkı yaptıklarına inandıklarını 
vurguladı. Ziyaret sonunda Sa-
karya İl Müftüsü Hasan Başiş 
Rektör Karakaya’ya Kuran-ı 
Kerim takdim etti.
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Rektör Karakaya Yeni Merkez Kütüphane 
Binamızın İnşaatını Yerinde İnceledi

Üniversitemiz kampüsünde yer alan 
yeni Merkez Kütüphane inşaatımız 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığının desteğiyle hızla 
yükseliyor. Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Prof. Dr. Mus-
tafa Kasım Karahocagil, Genel Sekreter 
Mehmet Zeki Küçük  ve beraberinde-
ki heyet 21 Mayıs 2021 tarihinde yeni 
Merkez Kütüphane inşaatında incelemel-
erde bulundu.

Rektör Karakaya: ‘’Donanımları ve 
Kaynakları Bakımından Yeni Kütüph-
anemiz Önemli Bir Eksiği Giderecek’’
Kütüphane inşaatında çalışmaların hızla 
devam ettiğini anlatan Rektör Karakaya, 
inşaat çalışmalarına kısa bir zaman önce 
başlamalarına rağmen hızlı bir şekilde il-

erleme kaydettiklerini söyledi. 29 Eylül 
2020 tarihinde temel kazı çalışmalarına 
başlanan inşaatın yüzde 20 dolayını 
geçtiğini hatırlatan Karakaya, kütüphane 
binasının en kısa sürede faaliyete geçmesi 
için çalışmalarına hız kesmeden devam 
edeceklerini belirtti. Merkez Kütüphane 
binasının öğrenciler ve eğitim öğretim 
faaliyetleri açısından çok önemli olduğuna 
dikkat çeken Karakaya, donanımları ve 
kaynakları bakımından yeni kütüphanenin 
hem kampüsün hem de şehrin önemli bir 
eksiğini gidermiş olacağını belirtti.

11 bin 327 m²’lik bir alanı kütüphan-
eye ayrılan peyzaj alanı ve otoparkı ile 
18.397,61 m²’lik bir alana sahip üç kat-
tan oluşacak olan yeni kütüphanemizde 
akademik personel, öğrenci ve ihtiyaç 
duyan herkes için tüm detaylar titizlikle 

düşünüldü. Merkez Kütüphanemizin ilk 
katında bireysel çalışma odaları, grup 
çalışma odaları, etkinlik salonları, 24 saat 
çalışma salonu, internet salonu, gürül-
tülü çalışma salonu, 100 kişilik salon, 
sinema salonu, engelli kullanım salonu, 
sesli kitap salonu, arşiv ve kitaplıklar yer 
alıyor. İkinci katta 2 adet 366 m² çalışma 
salonu, 1 adet 206 m²çalışma salonu, 1 
adet 307 m² çalışma salonu ve idari ofisler 
bulunuyor. Kütüphanemizin son katında 
ise 2 adet 500 m² kitaplık, 1 adet 201 m² 
kitaplık, 1 adet 398 m² kitaplık, 1 adet 
399 m² kitaplık, 3 adet grup çalışma odası 
planlandı. Ayrıca çevre ve peyzaj düzen-
lemesine de önem verilen Merkez Kütü-
phane inşaatımızda 1995 m²’lik çim alan, 
çeşitli ağaçlar ve süs bitkileri ile 100 araçlık 
otopark tasarlanıyor.


