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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİNİN KURULUŞU,
TS-EN-ISO 9000 KALİTE ÇALIŞMALARI VE GELİŞMESİ

Semra ARDA*
Başkent Üniversitesi 15 Ocak 1994 tarihinde 21819 sayılı kanunla ku
rulmuştur. Kütüphane çalışmaları ise, 1993 yılı ortalarında başlamış, hastane bi
nası içinde küçük bir odada kütüphanenin ilk adımları atılmıştır. Kütüphane ça
lışmaları başladığı anda MEDLINE hizmetleri de kütüphane tarafından verilmeye
başlamıştır. Bunun dışında hemen bir kütüphane programı araştırılmış ve tek bir
PC üzerinde kullanılan BLISS programı ile ilk olarak Amerika'dan bağışlanan
yaklaşık 1.100 kitap bilgisayara kaydedilmiştir. Konu numaraları verilmesinde ise
henüz elimizde LC Tabloları olmadığı için çok genel haliler yazılarak rafa kal
dırılmış, daha sonra bu numaralar düzeltilmiştir. Kuruluş çalışmalarının başında
Ankara'da bulunan çoğu üniversite ve araştırma kütüphaneleri yetkilileri ile gö
rüşülmüş, yapılmakta olan işler ve yürütülen hizmetler hakkında bilgi alınmıştır.
Bu arada başta Gazi Üniversitesi olmak üzere, Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ kü
tüphanecileri her konuda büyük destek vermişlerdir. 1Pı94-1995 eğitim-öğretim
döneminde eğitim yapılan binada, bu sefer 4 odada hizmetlere devam edilmiştir.
Bu dönemde kütüphane kullanıcılarının büyük çoğunluğunu tıp doktorları teşkil
etmekteydi. Bir sonraki yıl Üniversitemizin Bağlıca Kampusu'ne taşınıldı. Halen
yaklaşık 1.000 m2 alan üzerinde hizmet verilmektedir. Fakat henüz yerleşim,
müstakil bir kütüphane binasında olamamıştır.
Bugün 1.795 üyesiyle, 2.525 öğrenci, 571 öğretim elemanı ve 328 idari per
sonele kütüphanemiz hizmet eder duruma gelmiştir. 17 personel Kütüphanede
•
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gorev yapmakta, bunun 8'i kOtOphanecilik bolOmO mezunu, 2'si fakOlte mezunu,
3'0 a91k ogretim ve Oniversiteye devam etmekte, 4'0 de lise mezunudur. Mevcut
materyal say1s1 25.000'e y0kselmi$, sOreli yaym say1s1 ise 593 olmu$tur. KOtOphanede $LI anda 13 PC ile baglantlll bir network sistemi mevcut olup, yakla$1k
1 y1ld1r sOrmekte olan BLISS program, UNIX versiyonuna ge9i$ 9all$malan tamamland1ktan sonra INTERNET Ozerinden kOtOphane koleksiyonumuza ula$mak mOmkOn olacakt1r. Y1llara gore yapt1g1m1z degerlendirmelerde verdigimiz
hizmetlerin sOrekli iyile$tigini gozlemliyoruz. Fakat bunun yan1s1ra 1998 y1ll
May1s aymda Oniversite genelinde alinan TS-EN ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi, kOtOphane 9all$malannin da belli bir dOzen ve sOrekli iyile$tirrne 9er9evesinde geli$tiginin karnt1d;r.
Burada bu belgeyi alabilmek i9in; kOtOphane a91smdan neler yapt1k, yap1lan
bu 9all$malan nas1I devam ettiriyoruz ve bu belgeyi almak bize neler kazand1rd1
sorulanna cevap verecek $ekilde yapt1klanm1z1 sunmaya 9ah$acag1z. ilk once
Oniversitemizin bOtOn birimlerinden en az 2'$er ki$i olmak Ozere TSE yetkililerinin verdigi bir temel egitimden ge9tik, daha sonra "tetkik9i egitimi" denilen
ikinci bir egitim almd1. Bu egitimlerden sonra her birim kalite dosyalarm1 haz1rlamaya ba$lad1. Yapt191m1z bOtOn 9ah$malar, hemen hemen her kOtOphanenin
yapmakta oldugu ve herkesin bildigi $eyler, biz sadece bOtOn bu bilinenleri belli
formatlara oturtup sOrekliligi saghyoruz. Bunu yaparken de a$ag1daki s1ray1 izleyerek 9ah$malanm1z1 yOrOttOk:
1. ilk once birimde bir kalite sorumlusu belirleniyor (bu ki$i yukanda bahsedilen temel egitim ve tetkik9i egitimlerini alm1$ olmah) ve gorev tan1m1 ve
sorumlulan kaydediliyor.
2. Oniversitemizin genel kalite politikas1, hedefleri ve stratejileri tespit edilerek haz1rlanan kalite dosyalannin ba$ina yerle$tiriliyor.
3. KOtOphanenin amac1 belirleniyor.
4. Organizasyon $emas1 haz1rlaniyor.
5. Qah$anlann gorev, yetki ve sorumluluklan yaz1h hale getiriliyor.
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6. Her bbli.im ic;:in prosedi.irler hazIrlan1yor. Bu prosedi.irlerde yapIlan i$in
amacI, kimlere ve hangi konularda hizmet verildigi, i$in kapsammda kullanilan terim lerin herkesin anlayacag1 bir dilde tanImlan, bu i$i yaparken
kullan1lan her c;:e$it doki.iman, i$in en az 2 sorumlusu ve yap1lan i$in detaylan anlatI1iyor.
7. 0 bbli.im ic;:inde yap1lmas1 gereken i$Ier her ilgilinin en rahat ula$abilecegi
alanlarda talimatlarla tekrar yazI1i olarak belirleniyor.
Bi.iii.in bu c;:ah$malann yanIsIra; si.irekli olarak yap1lmas1 gereken bir diger
husus da; kalite sisteminin beynini olu$1uran ve onceden hazIrlanan kalite kayItlan kodlama talimat, ile c;:1kan sorunlan mutlaka kayda almak, bunlann giderilmesi ic;:in yap1lacak i$Iemleri belirlemek ve sonuc;:lanni da yazIl1 hale getirerek
kalite kay1tlann1 tutmakt1r. Yap1lan bu c;:al1$malar Toplam Kalitenin "yaz1lmayan
i$, yap1lmayan i$ demektir" felsefesini de dogrulamaktadir.
Ki.iti.iphanede bahsi gec;:en bu prosedi.irler, talimatlar ve tutulan kalite kay1tlan
dogrultusunda yap1lan bi.iii.in i$Ier istatistiki bilgiler halinde toparlan1r, degerlendirilir ve her aym sonunda her boli.im raporlanni Daire Ba$kanina sunar.
Bu detay bi.iii.in prosedi.irlerde yazI1idIr ve si.irekli olarak bu c;:ali$malar devam ettirilir.
TS-EN ISO 9001 kalite c;:ali$malannm; gerek yonetim, gerek c;:ah$anlar ve gerekse finansal ac;:Idan pekc;:ok yararlan vard1 r.
Yonetim a91s1ndan:

•

Kurum ic;:i izleme, kaydetme ve dolayIsI ile si.irekli olarak gozden gec;:irmeyi saglar,

•

Problemlerin etkili ve saglikl1 bir $ekilde ortaya konulmasIn1 ve onleyici faaliyetlerin ba$lat1lmas1n1 saglar,
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•

<;ali$manin yoni.ini.i belirler.

•

Kurumsal degi$me ve geli$meye destek olur.

•

Standartlan tanimlar ve netle$tirir, tutarlil@ saglar.
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Kurumun baglant1lannm ve kalite ruhunun tanmmas1n1 saglar.

<;alt~anlar a91s1ndan:
•

Gorev ve sorumluluklann smirlan netle$tigi i9in, 9alt$anlan zamaninin
daha verimli olarak kullanilmasm1 saglar.

•

<;:ail$anlann yap1lan i$e kat1ltmlann1 ve gi.i9lendirilmelerini beraberinde getirir.

•

Kurum i<;:i ileti$imi geli$tirir.

•

<;:alt$anlarm geli$imi ve egitimi i9in bir odak saglar.

•

<;:alt$anlann sunduklan hizmetleri benimsemelerini h1zland1mve onlan cesaretlendirir.

Finansal a91dan:
•

Maliyetlerin di.i$i.iri.ilmesine katk1da bulunur.

•

Maliyet etkililiginin ol9i.ilmesi ve denetimine yard1mc1 olur.

•

iyi tanimlayarak, bo$a giden kaynaklann azalt1lmasm1 saglar.

Kalite belgesi almakla kurumlann ve 9alt$anlann sorumluluklan bitmemekte,
belirlenen zaman aral1klannda kurum i9i ve kurum di$1 tetkikler devam etmektedir. Bu tetkikler sayesinde 9alt$anlarm kendi kendilerini ve diger birimleri
sorgulamalan , hem sistemin i$1erligini hem de birim lerin birbirlerini daha iyi tanimalanni saglamaktad1r. Dolay1s1 ile yi.iri.itmekte oldugumuz ki.iti.iphane hizmetleri, TS-EN-ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi'nin .alt 11masmdan sonra daha
standart bir $ekle doni.i$mi.i$ ve si.irekli iyile$tirme devam etmektedir.
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