
Suna Kıraç Library 

Centrally located on the main campus, the Suna Kıraç Library has an exemplary collection of books, 

journals, newspapers, electronic resources, and materials in other media. Coverage is international in 

scope and comprehensive in subject matter. The Library serves as information commons for Koç 

University community on 7/24 basis.  

 The Library houses more than 250.000 print books, 337.000 materials in total 

 Provides access to 166.000 e-books, 60.000 e-journals and 124 online databases. 

 Occupies 8300 square meters. 

 Seating available for 900 individuals at reading tables or study carrels, on comfortable lounge 

furniture 

 19 team study rooms are available for students who need space for group projects and study 

sessions 

 Has 3 seminar rooms, hosts approximately 150 information literacy training per year 

Please visit our Library during orientation week and pick up information. Library staff will 

be on hand to answer any questions you have! 

***After your enrollment, your personal Library account will be created automatically.  Once you 

receive your ID card from the Registrar Office, you can use the Library’s services. 

 

 

Suna Kıraç Kütüphanesi 
Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari çalışanlarının eğitim ve 

araştırma gereksinimlerine cevap veren, çağdaş ve zengin bir kütüphanedir. 4 Kat ve 8.300 

metrekarelik bir alanda 900 kişilik oturma kapasitesi sunan Suna Kıraç Kütüphanesi, kullanıcılarına 

akademik yıl boyunca haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermekte. 

 Basılı kitap sayısı, 250.000’in üzerinde; toplam kaynak sayısı ise 337.000. 

 Kütüphane, 166.000 elektronik kitaba ve 60.000’in üzerinde bilimsel derginin elektronik 

versiyonuna abone. 

 Kütüphanede altı kişi kapasiteli 19 grup çalışma odası var. Bu odalar, öğrenci grupları 

tarafından iki saatliğine rezerve edilip kullanılabilir. 

 Tüm öğrencilere, bilgiyi ve bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisi 

kazandırmak amacıyla bilgi okuryazarlığı eğitimleri verilir. 

Merak ettiğiniz tüm sorularınız için sizleri oryantasyon haftasında kütüphanemize 

bekliyoruz! 

***Kayıt işleminizi tamamlandıktan sonra Kütüphane hesabınız otomatik olarak açılacaktır. 

ID kartınızla birlikte gelerek hizmetlerimizden yararlanmaya başlayabilirsiniz. 


