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000 Genel konular
100 Felsefe ve psikoloji
200 Din
300 Toplum bilimleri
400 Dil ve dilbilim
500 Doğa bilimleri ve matematik
600 Teknoloji (Uygulamalı bilimler)
700 Sanatlar
800 Edebiyat ve retorik (güzel anlatım sanatı)
900 Coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler





ikinci Özet* 
Yüz Bölüm

000 Genel konular 500 Doğa bilimleri ve matematik
010 Bibliyografya 510 Matematik
020 Kütüphane, bilgilendirme bilimleri 520 Astronomi ve ilgili bilimler
030 Genel ansiklopedik eserler 530 Fizik
040 540 Kimya ve ilgili bilimler
050 Genel süreli yayınlar ve dizinleri 550 Yer bilimleri
060 Genel kuruluşlar ve müzecilik 560 Paleontoloji Paleozooloji
070 Haber ortamları, gazetecilik. 570 Yaşam bilimleri
080 Genel koleksiyonlar 580 Bitki bilimleri (botanik bilimler)
090 Elyazmaları ve nadir eserler 590 Zooloji bilimleri (Hayvanbilimleri)
100 Felsefe ve psikoloji 600 Teknoloji
110 Metafizik (Spekülatif felsefe) 610 Tıp bilimleri Tıp
120 Epistemoloji, nedensellik, insanlık 620 Mühendislik ve ilgili işler
130 Normal üstü (paranormal) olaylar 630 Tarım ve ilgili teknolojiler
140 Belirli felsefi okullar 640 Ev ekonomisi ve aile yaşamı
150 Psikoloji 650 Yönetim ve yardımcı hizmetler
160 Mantık 660 Kimya mühendisliği
170 Etik (Ahlak felsefesi) 670 İmalat
180 Antik, ortaçağ. Doğu felsefesi 680 Belirli ürünlerin imalatı
190 Modern Batı felsefesi 690 Binalar

200 Din 700 Sanatlar
210 Doğal (doğaya dayanan) dinbilim 710 Kent ve peyzaj sanatları
220 Kutsal Kitap 720 Mimarlık
230 Hıristiyan dinbilimi 730 Plastik sanatlar Heykeltraşlık
240 Hıristiyan ahlakı ve ibadet dinbilimi 740 Çizgi sanatları ve dekoratif sanatlar
250 Yerel Hıristiyan kilise ve tarikatları 750 Resim sanatı ve resimler
260 Hıristiyan sosyal dinbilimi 760 Grafik sanatlar Baskı işleri
270 Hıristiyan kilisesi tarihi 770 Fotoğrafçılık ve fotoğraflar
280 Hıristiyan tarikatları ve mezhepleri 780 Müzik
290 Diğerve karşılaştırmalı dinler 790 Dinlence ve gösteri sanatları

300 Toplum bilimleri 800 Edebiyat ve retorik
310 Genel istatistikler 810 Türkçe edebiyat
320 Siyasal bilimler 820 İngilizce ve Eski İngilizce edebiyat
330 Ekonomi 830 Cermen (Teutonik) diller edebiyatı
340 Hukuk 840 Latin kökenli dillerin edebiyatı
350 Kamu yönetimi 850 İtalyanca, Rumence edebiyat
360 Toplumsal hizmetler ve dernekler 860 İspanyol ve Portekiz edebiyatı
370 Eğitim 870 İtalik diller edebiyatı
380 Ticaret, iletişim, taşımacılık 880 Helenik diller edebiyatı
390 Gelenekler, görgü, halkbilim 900 Coğrafya ve tarih

400 Dil ve dilbilim 910 Coğrafya ve seyahat
410 Türk dili 920 Biyografi, şecere, nişanlar (insignia)
420 İngilizce ve Eski İngilizce 930 Yaklaşık 499'a kadar Eskiçağ tarihi
430 Cermen dilleri Almanca 940 Genel Avrupa tarihi Batı Avrupa
440 Ronam dilleri Fransızca 950 Genel Asya tarihi
450 İtalyan, Rumen, Reto-Rumen dilleri 960 Genel Afrika tarihi
460 İspanyol ve Portekiz dilleri 970 Genel Kuzey Amerika tarihi
470 İtalik diller Latince 980 Genel Güney Amerika tarihi
480
490

Helenik diller Klasik Yunanca 
Diğer diller

990 Diğer bölgelerinin genel tarihi



üçüncü Özet*
Bin Kısım

Genel konular

000 Genel konular 050 Genel süreli yayınlar ve dizinleri
001 Bilgi 051 Amerikan İngilizcesi
002 Kitap 052 İngilizce
003 Sistemler 053 Diğer Cermen dillerinde
004 Veri işleme Bilgisayar bilimi 054 Fransızca, Provans dilinde
005 Bilgisayar programlama, programlar 055 İtalyanca, Rumence
006 Özel bilgisayar yöntemleri 056 İspanyolca ve Portekizce
007 057 Slav dillerinde
008 058 İskandinav dillerinde
009 059 Diğer dillerde
010 Bibliyografya 060 Genel kuruluşlar ve müzecilik
011 Bibliyografyalar 061 Kuzey Amerika'da
012 Kişilerin 062 İngiliz Adaları'nda İngiltere'de
013 Belirli yazar gruplarının eserlerinin 063 Orta Avrupa'da Almanya'daki
014 Anonim ve takma adla yazılanlar 064 Fransa ve Monako'da
015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 065 İtalya ve komşu bölgelerde
016 Belirli konulardaki eserlerin 066 Iber Yarımadası ve komşu bölgelerde
017 Genel konu katalogları 067 Doğu Avrupa'da Sovyetler Birliği'nde
018 Yazara ve tarihe göre kataloglar 068 Diğer coğrafi bölgelerde
019 Sözlük katalogları 069 Müzecilik (Müze bilimi)
020 Kütüphane ve bilgilendirme 070 Haber ortamları, gazetecilik
021 Kütüphanelerin ilişkileri 071 Kuzey Amerika'da
022 Fiziksel yapının yönetimi 072 Ingiliz Adaları'nda İngiltere'de
023 Personel yönetimi 073 Orta Avrupa'da Almanya'da
024 074 Fransa ve Monako'da
025 Kütüphanelerin işleyişi 075 İtalya ve komşu bölgelerde
026 Belirli konulara ayrılmış kütüphaneler 076 Iber Yarımadası ve komşu bölgelerde
027 Genel kütüphaneler 077 Doğu Avrupa'da Sovyetler Birliği'nde
028 Diğer bilgilendirme kaynakları 078 İskandinavya'da
029 079 Diğer coğrafi bölgelerde
030 Genel ansiklopedik eserler 080 Gene| koleksiyonlar
031 Amerikan İngilizcesi 081 Amerikan İngilizcesi
032 İngilizce 082 İngilizce
033 Diğer Cermen dillerinde 083 Diğer Cermen dillerinde
034 Fransızca, Provans dilinde 084 Fransızca, Provans dilinde
035 İtalyanca, Rumence 085 İtalyanca, Rumence
036 İspanyolca ve Portekizce 086 İspanyolca ve Portekizce
037 Slav dillerinde 087 Slav dillerinde
038 İskandinav dillerinde 088 İskandinav dillerinde
039 Diğer dillerde 089 Diğer dillerde
040 090 Elyazmaları ve nadir eserler
041 091 Elyazmaları
042 092 Blok (basma) kitaplar
043 093 Inkunabeller
044 094 Basılı kitaplar
045 095 Ciltlerinden ötürü önem taşıyan kitaplar
046 096 Resimlerinden ötürü önemli kitaplar
047 097 Kökeninden ötürü önem taşıyan kitaplar
048 098 Yasaklanmış, taklit, sahte eserler
049 099 Boyutlarından ötürü önemli kitaplar



Felsefe ve psikoloji

100 Felsefe ve psikoloji 150 Psikoloji
101 Felsefe kuramı 151
102 Felsefenin çeşitli konuları 152 Algılama, duygular, fizyolojik itkiler
103 Felsefe sözlükleri 153 Bilinçli zihinsel süreçler ve zekâ
104 154 Bilinçaltı ve başkalaşmış ruh durumları
105 Felsefe konusundaki süreli yayınlar 155 Ayrımsal ve gelişme psikolojisi
106 Felsefe kuruluşları 156 Karşılaştırmalı psikoloji
107 Felsefe eğitimi, araştırması 157
108 Felsefede insan türleri 158 Uygulamalı psikoloji
109 Felsefenin tarihi ele alınışı 159
110 MetaFızik (Spekülatif felsefe) 160 Mantık
111 Ontoloji (Varlıkbilim) 161 Tümevarım (endüksiyon)
112 162 Tümdengelim (dedüksiyon)
113 Kozmoloji (Doğa felsefesi) 163
114 Mekân (Uzay) 164
115 Zaman 165 Aldatıcı kavramlar ve yanlış
116 Değişim 166 Kıyas
117 Yapı 167 Hipotez
118 Güç ve enerji 168 Sav ve ikna
119 Sayı ve nicelik 169 Analoji
120 Epistemoloji, nedensellik, insanlık 170 Etik (Ahlak felsefesi)
121 Epistemoloji (Bilgi kuramı) 171 Sistemler ve öğretiler
122 Nedensellik 172 Siyasal etik
123 Determinizm ve indeterminizm 173 Aile ilişkilerinin etiği
124 Teleoloji 174 Ekonomik ve meslek etiği
125 175 Eğlence ve dinlence etiği
126 Benlik 176 Cinsellik ve üreme etiği
127 Bilinçdışı ve bilinçaltı 177 Sosyal ilişkilerin etiği
128 insanlık 178 Tüketim etiği
129 Tekil ruhların kökeni ve kaderi 179 Diğerzahlaki kurallar
130 Normal üstü (paranormal) olaylar 180 Antik, ortaçağ. Doğu felsefesi
131 Esenliğe dönük okkült yöntemleri 181 Doğu felsefesi
132 182 Sokrat öncesi Yunan felsefeleri
133 Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) 183 Sofist, ve Sokratçı felsefeler
134 184 Platoncu felsefe
135 Rüyalar ve esrarlar 185 Aristocu felsefe
136 186 Septik ve Neoplatonik felsefeler
137 Gaipten haber veren el yazısı bilgisi 187 Epikürcü felsefe
138 Fizyonomi 188 Stoacı felsefe
139 Frenoloji 189 Ortaçağ Batı felsefesi
140 Belirli felsefi okullar 190 Modern Batı felsefesi
141 idealizm ve ilgili sistemler 191 Birleşik Devletler ve Kanada
142 Eleştirel felsefe 192 Britanya Adaları
143 Sezgicilik ve Bergsonculuk 193 Almanya ve Avusturya
144 Hümanizm ve ilgili sistemler 194 Fransa
145 Duyumculuk 195 İtalya
146 Doğalcılık ve ilgili sistemler 196 Ispanya ve Portekiz
147 Kamutanrıcıhk ve ilgili sistemler 197 Sovyetler Birliği
148 Liberalizm, seçmecilik, gelenekselcilik 198 İskandinavya
149 Diğer felsefi sistemler 199 Diğer coğrafi bölgeler



Din

200 Din 250 Yerel Hıristiyan kilisesi ve tarikatları
201 Hıristiyanlığın felsefesi 251 Vaaz verme (Homiletics)
202 Hıristiyanlığın çeşitli konuları 252 Vaaz metinleri
203 Hıristiyanlıkla ilgili sözlükler 253 Papazlık makamı ve görevi
204 Özel konular 254 Cemaat yönetimi ve idaresi
205 Hıristiyanlıkla ilgili süreli yayınlar 255 Dini topluluklar ve tarikatlar
206 Hıristiyanlıkla ilgili örgütler 256
207 Hıristiyanlıkla ilgili eğitim, araştırma 257
208 İnsan türlerine göre Hıristiyanlık 258
209 Hıristiyanlığın tarihi, coğrafi ele alınışı 259 Yerel kilisenin etkinlikleri
210 Doğal (doğaya dayanan) dinbilim 260 Hıristiyan sosyal dinbilimi
211 Tanrı kavramları 261 Sosyal dinbilim
212 Tanrının varlığı, bilinirliği, nitelikleri 262 Kilise idaresi (Eklesioloji)
213 Y aradılış 263 Dini ibadet zamanları, yerleri
214 Teodisi 264 Toplu ibadet
215 Bilim ve din 265 Kutsal ayinler, diğer ayinler ve olaylar
216 İyi ve kötü 266 Misyonlar
217 267 Dini çalışmalar için dernekler
218 insanoğlu 268 Dini eğitim
219 269 Tinsel yenilenme
220 Kutsal Kitap 270 Hıristiyan kilisesi taribi
221 Eski Ahit 271 Kilise tarihinde mezhepler
222 Tarihi kitapları 272 Kilise tarihinde zulümler
223 Şiirsel kitapları 273 Kilise tarihinde dalaletler
224 Peygamberlerle ilgili kitapları 274 Avrupa'da Hıristiyan kilisesi
225 Yeni Ahit 275 Asya'da Hıristiyan kilisesi
226 İnciller ve Olaylar 276 Afrika'da Hıristiyan kilisesi
227 Mektuplar 277 Kuzey Amerika'da Hıristiyan kilisesi
228 Vahiy 278 Güney Amerika’da Hıristiyan kilisesi
229 Apocrypha, Pseudopigrapha 279 Diğer bölgelerde Hıristiyan kilisesi
230 Hıristiyan dinbilimi 280 Hıristiyan tarikatları ve mezhepleri
231 Tanrı 281 İlk kilise ve Doğu kiliseleri
232 İsa Mesih ve ailesi 282 Roma Katolik kilisesi
233 İnsanlık 283 Anglikan kiliseleri
234 Kurtuluş (Soterioloji) ve merhamet 284 Kıta kaynaklı Protestan tarikatlar
235 Kutsal olaylar 285 Presbiteryen, Reform, Cemaat kiliseleri
236 Eskatoloji (Ölümden sonraki yaşam) 286 Baptist, Adventist kiliseler
237 287 Metodist ve Metodizmle ilgili kiliseler
238 İnançlar, iman ikrarı, akitler, ilmihaller 288
239 Apologetik ve polemik 289 Diğer tarikatlar ve mezhepler
240 Hıristiyan ahlakı ve ibadet dinbilimi 290 Hıristiyanlık dışındaki dinler
241 Ahlak dinbilimi 291 Karşılaştırmalı din
242 İbadet edebiyatı 292 Klasik (Yunan ve Roma) din
243 Bireyler için Dört Incil'e göre yazılar 293 Cermen dinleri
244 294 Hint kökenli dinler
245 ilahilerin metinleri 295 Zerdüştlük
246 Hıristiyanlıkta sanatın kullanımı 296 Yahudilik
247 Kilise tefrişatı ve ilgili eşyalar 297 İslam
248 Hıristiyan deneyimi, pratiği, hayatı 298
249 Aile yaşamında Hıristiyan kuralları 299 Diğer dinler



300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

Toplum bilimleri

Toplum bilimleri
Sosyoloji ve antropoloji 
Toplumsal etkileşim 
Toplumsal süreçler

Sosyal gruplar 
Kültür ve kurumlar 
Topluluklar

Genel istatistikler

Avrupa'nın
Asya'nın
Afrika'nın
Kuzey Amerika'nın
Güney Amerika'nın
Dünyanın diğer bölgelerinin
Siyasal bilimler
Yönetim ve devlet sistemleri
Devletin örgütlü gruplarla ilişkisi
Yurttaşlık hakları ve siyasal haklar
Siyasal süreç
Uluslararası göç ve sömürgecilik 
Kölelik ve azat etme 
Uluslararası ilişkiler 
Yasama süreci

Ekonomi 
Emek ekonomisi 
Finansman ekonomisi 
Toprak ekonomisi 
Kooperatifler
Sosyalizm ve ilgili sistemler 
Kamu mâliyesi 
Uluslararası ekonomi 
Üretim
Makroekonomi ve ilgili konular
Hukuk

350
351
352
353

Toplumsal davranışı etkileyen etmenler 354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

392
393

Uluslararası hukuk (Devletler hukuku) 391
Anayasa ve idare hukuku 
Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku 
Sosyal, iş, refah hukuku ve ilgili hukuk 394
Ceza hukuku 395
Özel hukuk 396
Mahkemeler 397
Yasalar, yasal düzenlemeler, davalar 398
Belirli yargı yetkil ve alanları hukuku 399

Kamu yönetimi
Merkezi idarelerin
Yerel yönetimlerin (Belediyeler)
Türkiye'de
Belirli merkezi hükümetlerin 
Askerlik bilimi 
Piyade kuvvetleri ve savaşı 
Bindirilmiş kuvvetler ve savaşı 
Hava kuvvetleri, mühendislik 
Deniz kuvvetleri ve savaşı 
Toplumsal hizmetler ve dernekler 
Genel toplumsal sorunlar ve refah 
Toplumsal refah sorunları ve hizmetleri 
Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler 
Kriminoloji
Ceza kurumlan ve ilgili kurumlar
Dernekler
Genel kulüpler
Sigorta
Çeşitli demek türleri
Eğitim
Okul yönetimi; özel eğitim 
İlköğretim 
Ortaöğretim 
Yetişkin eğitimi 
Müfredat 
Kadınların eğitimi 
Okullar ve din 
Y ükseköğretim
Devlet düzenlemeleri, denetimi, desteği
Ticaret, iletişim, taşımacılık
İç ticaret
Uluslararası ticaret (Dış ticaret)
Posta iletişimi
İletişim Telekomünikasyon 
Demiryolu taşımacılığı 
İç sular ve feribot taşımacılığı 
Su, hava, uzay taşımacılığı 
Taşımacılık Yüzey taşımacılığı 
Metroloji ve standardizasyon 
Gelenekler, görgü, halkbilim 
Giyim ve kişisel görünüm 
Ev yaşamına ait âdetler 
Ölüm âdetleri 
Genel âdetler 
Görgü kuralları

Halkbilim (folklor)
Savaş ve diplomasi gelenekleri



Dil ve dilbilim

400 Dil ve dilbilim 450 İtalyan, Rumen, Reto-Rumen dilleri
401 Yazı sistemleri 451 İtalyanca'nın yazı sistemleri
402 Kökenbılim Etimoloji 452 İtalyanca'nın kökenbilimi (etimolojisi)
403 Sözlükler 453 İtalyanca ile ilgili sözlükler
404 Sesbilim Fonoloji 454
405 Yapısal sistemler Gramer 455 İtalyanca'nın yapısal sistemi (grameri)
406 456
407 Lehçebilim ve artzamanlı dilbilim 457 İtalyanca'nın tarihi, coğrafi gelişimi
408 Standart kullanım 458 İtalyanca'nın kullanımı
409 Konuşulup yazılan dışındaki yapısal dil 459 Rumence ve Reto-Rumen dilleri
410 Türk dili 460 İspanyol ve Portekiz dilleri
411 Türkçe'nin yazı sistemi ve fonolojisi 461 İspanyolca'nın yazı sistemi
412 Türkçe'nin kökenbilimi (etimolojisi) 462 İspanyolca'nın kökenbilimi
413 Türkçe ile ilgili sözlükler 463 İspanyolca ile ilgili sözlükler
414 464
415 Türkçe'nin yapısal sistemi (grameri) 465 İspanyolca'nın yapısal sistemi
416 466
417 Türkçe'nin tarihi, coğrafi gelişimi 467 İspanyolca'nın tarihi, coğrafi gelişimi
418 Türkçe'nin kullanımı 468 İspanyolca'nın kullanımı
419 OsmanlIca ve diğer Türk dilleri 469 Portekizce
420 İngilizce ve Eski İngilizce 470 İtalik diller Latince
421 İngilizce'nin yazı sistemi ve fonolojisi 471 Klasik Latince'nin yazı sistemi
422 İngilizce'nin kökenbilimi (etimolojisi) 472 Klasik Latince'nin kökenbilimi
423 İngilizce ile ilgili sözlükler 473 Klasik Latince ile ilgili sözlükler
424 474
425 İngilizce'nin yapısal sistemi (grameri) 475 Klasik Latince'nin yapısal sistemi
426 476
427 İngilizce'nin tarihi, coğrafi gelişimi 477 Klasik öncesi. Klasik sonrası
428 İngilizce'nin kullanımı 478 Klasik Latince'nin kullanımı
429 Eski İngilizce (Anglosakson) 479 Diğer İtalik diller
430 Cermen dilleri Almanca 480 Helenik diller Klasik Yunanca
431 Almanca'nm yazı sistemleri 481 Klasik Yunanca'nın yazı sistemi
432 Almanca'nın kökenbilimi (etimolojisi) 482 Klasik Yunanca'nın kökenbilimi
433 Almanca ile ilgili sözlükler 483 Klasik Yunanca ile ilgili sözlükler
434 484
435 Almanca'nın yapısal sistemi (grameri) 485 Klasik Yunanca'nın yapısal sistemi
436 486
437 Almanca'nın tarihi, coğrafi gelişimi 487 Klasik öncesi ve Klasik Yunanca
438 Almanca'nın kullanımı 488 Klasik Yunanca'nın kullanımı
439 Diğer Cermen dilleri 489 Diğer Helenik diller
440 Roman dilleri Fransızca 490 Diğer diller
441 Fransızca'nın yazı sistemi ve fonolojisi 491 Doğu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri
442 Fransızca'nın kökenbilimi (etimolojisi) 492 Afro-Asyatik diller Sami dilleri
443 Fransızca ile ilgili sözlükler 493 Semitik olmayan Afro-Asyatik diller
444 494 Ural, Paleosibirya, Dravid dilleri
445 Fransızca'nın yapısal sistemi (grameri) 495 Doğu ve Güneydoğu Asya dilleri
446 496 Afrika dilleri
447 Fransızca'nın tarihi, coğrafi gelişimi 497 Kuzey Amerika yerli dilleri
448 Fransızca'nın kullanımı 498 Güney Amerika yerli dilleri
449 Provans ve Katalan dilleri 499 Çeşitli diller



Doğa bilimleri ve matematik

500 Doğa bilimleri ve matematik 550 Yer bilimleri
501 Felsefe ve kuram 551 Jeoloji, hidroloji, meteoroloji
502 Çeşitli 552 Kayaçbilim (Petroloji)
503 Sözlükler ve ansiklopediler 553 Ekonomik jeoloji
504 554 Avrupa yerbilimleri
505 Süreli yayınlar 555 Asya yerbilimleri
506 Kuruluşlar ve yönetim 556 Afrika yerbilimleri
507 Eğitim, araştırma, ilgili konular 557 Kuzey Amerika yerbilimleri
508 Doğa tarihi 558 Güney Amerika yerbilimleri
509 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 559 Diğer bölgelerin ve yerbilimleri
510 Matematik 560 Paleontoloji Paleozooloji
511 Genel ilkeler 561 Paleobotanik
512 Cebir ve sayı kuramı 562 Omurgasızların fosilleri
513 Aritmetik 563 İlkel hayvan ve bitki fosilleri
514 Topoloji 564 Eosil Mollusca ve Molluscoidea
515 Çözümleme 565 Diğer omurgasızların fosilleri
516 Geometri 566 Omurgalı fosilleri (Eosil Craniata)
517 567 Soğukkanlı omurgalıların fosilleri
518 568 Eosil Aves (Kuş fosilleri)
519 Olasılıklar ve uygulamalı matematik 569 Memeli fosilleri (Fosil Mammalia)
520 Astronomi ve ilgili bilimler 570 Yaşam bilimleri
521 Gök mekaniği 571
522 Teknikler, gereçler, malzemeler 572 İnsan ırkları
523 Belirli gök cisimleri ve olayları 573 Fiziksel antropoloji
524 574 Biyoloji
525 Yerküre (Astronomik coğrafya) 575 Evrim ve genetik (kalıtımbilim)
526 Matematiksel coğrafya 576 Mikrobiyoloji
527 Gökyüzünde seyir 577 Yaşamın genel doğası
528 Efemeridler 578 Biyolojide mikroskop kullanımı
529 Kronoloji 579 Biyolojik örneklerin toplanması
530 Fizik 580 Bitki bilimleri (botanik bilimler)
531 Klasik mekanik Katı mekaniği 581 Bitkibilim
532 Akışkanlar mekaniği Sıvı mekaniği 582 Spermatophyta (Tohumlu bitkiler)
533 Gaz mekaniği 583 Dicotyledones (Çiftçenekliler)
534 Ses ve ilgili titreşimler 584 Monocotyledones (Tekçenekliler)
535 Işık ve parafotik olaylar 585 Gymnospermae (Pinophyta)
536 İSI 586 Cryptogamia (Tohumsuz bitkiler)
537 Elektrik ve elektronik 587 Pteridophyta (Damarlı cryptogamlar)
538 Manyetizma 588 Bryophyta
539 Modern fizik 589 Thallobionta ve Prokaryotae
540 Kimya ve ilgili bilimler 590 Zooloji bilimleri (Hayvanbilimleri)
541 Fiziksel ve kuramsal kimya 591 Zooloji (Hayvanbilim)
542 Teknikler, gereçler, malzemeler 592 Omurgasızlar (Invertebrates)
543 Analitik kimya 593 Protozoa, Echinodermata ilgili takımlar
544 Nitel analiz 594 Mollusca ve Molluscoidea
545 Nicel analiz 595 Diğer omurgasızlar
546 İnorganik kimya 596 Vertebrata (Craniata, Omurgalılar)
547 Organik kimya 597 Soğukkanlı omurgalılar Balıklar
548 Kristalografi 598 Aves (Kuşlar)
549 Mineraloji 599 Mammalia (Memeliler)



Teknoloji (Uygulamalı bilimler)

600 Teknoloji (Uygulamalı bilimler) 650 Yönetim ve yardımcı hizmetler
601 Felsefe ve kuram 651 Büro hizmetleri
602 Çeşitli 652 Yazılı iletişim işlemleri
603 Sözlükler ve ansiklopediler 653 Kısaltılmış el yazısı
604 Özel konular 654
605 Süreli yayınlar 655
606 Örgütler 656
607 Eğitim, araştırma, ilgili konular 657 Muhasebe
608 icatlar ve patentler 658 Genel yönetim
609 Tarihi, coğrafi, kişelere göre ele alış 659 Reklamcılık ve halkla ilişkiler
610 Tıp bilimleri Tıp 660 Kimya mühendisliği
611 insan anatomisi; hücre, doku biyolojisi 661 Sanayi kimyasalları teknolojisi
612 insan fizyolojisi 662 Patlayıcılar, yakıtlar teknolojisi
613 Sağlığın geliştirilmesi 663 içki teknolojisi
614 Hastalık oranları, korunma 664 Gıda teknolojisi
615 Farmakoloji ve tedavi 665 Sanayi yağları, gaz teknolojisi
616 Hastalıklar 666 Seramik ve ilgili teknolojiler
617 Cerrahi ve ilgili konular 667 Temizleme ve ilgili teknolojiler
618 Kadın hastalıkları ve doğum 668 Diğer organik ürünlerin teknolojisi
619 Deneysel tıp 669 Metalürji
620 Mühendislik ve ilgili işler 670 İmalat
621 Uygulamalı fizik 671 Maden işleme ve maden ürünleri
622 Madencilik ve ilgili işler 672 Demir, çelik, diğer demir alaşımları
623 Askeri ve denizcilik mühendisliği 673 Demirdışı madenler
624 İnşaat mühendisliği 674 Kereste işleme, ahşap ürünler, mantar
625 Yol mühendisliği 675 Deri ve kürk işleme
626 676 Kağıt hamuru ve kağıt teknolojisi
627 Hidrolik (su) mühendisliği 677 Dokumalar
628 Çevre koruma mühendisliği 678 Elastomerler ve elastomer ürünleri
629 Mühendisliğin diğer dalları 679 Diğer ürünler
630 Tarım ve ilgili teknolojiler 680 Belirli ürünlerin imalatı
631 Teknikler, gereçler, malzemeler 681 Kesinlik araçları ve diğer aletler
632 Bitki hasarları, hastalıkları, zararlıları 682 Küçük dövme işleri (Demircilik)
633 Tarla ve plantasyon ürünleri 683 Madeni eşya ve ev aletleri
634 Meyve bahçeleri, meyveler, ormancılık 684 Mefruşat ve ev atölyeleri
635 Bahçe bitkileri (Bahçecilik, hortikültür) 685 Deri ve kürk eşyalar, ilgili ürünler
636 Hayvancılık 686 Matbaacılık ve ilgili etkinlikler
637 Mandıracılık ve ilgili ürünler 687 Giysi ve aksesuvarlar
638 Yararlı böcek yetiştiriciliği 688 Diğer nihai ürünler ve paketleme
639 Avcılık, balıkçılık, koruma 689
640 Ev ekonomisi ve aile yaşamı 690 Binalar
641 Yiyecek ve içecek 691 İnşaat malzemeleri
642 Yemekler ve yemek servisi 692 Yardımcı inşaat uygulamaları
643 Konutlar ve konut donanımı 693 Belirli tip malzemeler
644 Evdeki kolaylıklar 694 Ahşap inşaat Marangozluk
645 Konut mefruşatı 695 Çatı kaplama
646 Dikiş, giyim, kişisel yaşam 696 Tesisat ve hizmet birimleri
647 Kamuya ait evlerin yönetimi 697 Isıtma, havalandırma, iklimlendirme
648 Ev idaresi 698 Detay işlemler
649 Çocuk yetiştirme ve evde bakım 699



Özetler

Sanatlar Güzel ve dekoratif sanatlar

700 Sanatlar Güzel sanatlar 750 Resim sanatı ve resimler
701 Felsefe ve kuram 751 Teknikler, gereçler, biçimler
702 Çeşitli konular 752 Renk
703 Sözlükler, ansiklopodiler 753 Sembolizm, allegori, mitoloji, efsaneler
704 Özel konular 754 Konusunu günlük yaşam olan resimler
705 Süreli yayınlar 755 Din ve dinsel sembolizm
706 Örgütler ve yönetim 756
707 Eğitim, araştırma ilgili konular 757 İnsan resimleri ve bunların parçaları
708 Galeriler, müzeler, özel koleksiyonlar 758 Diğer konular
709 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 759 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
710 Kent ve peyzaj sanatları 760 Grafik sanatlar Baskı işleri
711 Fiziksel planlama (Kent sanatı) 761 Kabartmalı baskılar (Kalıp baskılar)
712 Peyzaj mimarlığı (Peyzaj tasarımı) 762
713 Trafik yollarının peyzaj mimarlığı 763 Taş baskı (Litografi, planografi)
714 Peyzaj mimarlığında su öğesi 764 Renkli taş baskı ve serigrafi
715 Peyzaj mimarlığında ağaçsı bitkiler 765 Metal oyma
716 Peyzaj mimarlığında otsu bitkiler 766 Mezzotint, aquatint, ilgili işlemler
717 Peyzaj mimarlığında yapılar 767 Asitle kalıp çıkarma ve iğneyle kazıma
718 Mezarlıklarda peyzaj tasarımı 768
719 Doğal peyzaj 769 Baskılar
720 Mimarlık 770 Fotoğrafçılık ve fotoğraflar
721 Mimari yapı 771 Teknikler, gereçler, biçimler
722 Yaklaşık 300'e kadar mimarlık 772 Madensel tuz işlemleri
723 300’den 1399'a kadar mimarlık 773 Baskının boya maddeleri işlemleri
724 1400'den buyana mimarlık 774 Holografi
725 Kamu yapıları 775
726 Dini ve benzeri amaçlı binalar 776
727 Eğitim ve araştırma amaçlı binalar 777
728 Konutlar ve ilgili binalar 778 Fotoğrafçılık alanları ve türleri
729 Tasarım ve bezeme 779 Fotoğraflar
730 Plastik sanatlar Heykeltraşlık 780 Müzik
731 Heykeltraşlıkta işlemler, konular 781 Genel ilkeler ve müzikal biçimler
732 Yaklaşık 500'e kadar heykeltraşlık 782 Vokal müzik
733 Grek, Etrüsk, Roma heykeltraşlığı 783 Tek ses için müzik Ses
734 l.S. 500'den 1399'a kadar heykeltraşlık 784 Çalgılar ve çalgı toplulukları
735 14(X)'den sonra heykeltraşlık 785 Oda müziği
736 Oyma ve oymacılık 786 Klavyeli çalgılar ve diğer çalgılar
737 Nümismatik ve mühürcülük 787 Telli çalgılar (Kordofonlar)
738 Seramik sanatları 788 Üflemeli çalgılar (Nefesliler)
739 Madenden yapılmış sanat ürünleri 789
740 Çizgi sanatları ve dekoratif sanatlar 790 Dinlence, eğlence ve gösteri sanatları
741 Çizim ve çizimler 791 Topluluk önündeki gösteriler
742 Perspektif 792 Sahne gösterileri
743 Çizim ve konusuna göre çizimler 793 Salon oyunları ve eğlenceleri
744 794 Salon beceri oyunları
745 Dekoratif sanatlar 795 Şans oyunları
746 Dokuma sanatları 796 Atletik ve açıkhava sporları ve oyunları
747 İç dekorasyon 797 Su ve hava sporları
748 Cam 798 Atlı sporlar ve hayvan yanşmları
749 Mobilya ve aksesuvarlar 799 Balıkçılık, avcılık, atıcılık



Edebiyat ve retorik (güzel anlatım sanatı)

800 Edebiyat ve retorik 850 İtalyanca, Rumence edebiyat
801 Felsefe ve kuram 851 İtalyanca şiir
802 Çeşitli 852 İtalyanca tiyatro
803
804

Sözlükler ve ansiklopediler 853
854

İtalyanca roman ve hikâye
İtalyanca denemeler

805 Süreli yayınlar 855 İtalyanca söylevler
806 Örgütler 856 İtalyanca mektuplar
807 Eğitim, araştırma, ilgili konular 857 İtalyanca hiciv ve mizah
808 Retorik ve edebi eser koleksiyonları 858 İtalyanca çeşitli eserler
809 Edebi tarih ve eleştirel değerlendirme 859 Rumence ve Reto-Rumen edebiyatı
810 Türkçe edebiyat 860 İspanyol ve Portekiz dilleri edebiyatı
811 Türkçe şiir 861 İspanyolca şiir
812 Türkçe tiyatro 862 İspanyolca tiyatro
813 Türkçe roman ve hikâye 863 İspanyolca roman ve hikâye
814 Türkçe denemeler 864 İspanyolca denemeler
815 Türkçe söylevler 865 İspanyolca söylevler
816 Türkçe mektuplar 866 İspanyolca mektuplar
817 Türkçe hiciv ve mizah 867 İspanyolca hiciv ve mizah
818 Türkçe çeşitli eserler 868 İspanyolca çeşitli eserler
819 OsmanlIca edebiyat 869 Portekizce
820 İngilizce ve Eski İngilizce edebiyat 870 Latince edebiyat
821 Ingiliz şiiri 871 Latince şiir
822 İngiliz tiyatrosu 872 Latince dramatik şiir vetiyatro
823 İngiliz romanı ve hikâyesi 873 Latince epik şiir, roman ve hikâye
824 Ingiliz edebiyatında denemeler 874 Latince lirik şiir
825 İngiliz edebiyatında söylevler 875 Latince söylevler
826 Ingiliz edebiyatında mektuplar 876 Latince mektuplar
827 İngiliz edebiyatında hiciv ve mizah 877 Latince hiciv ve mizah
828 İngiliz edebiyatında çeşitli eserler 878 Latince çeşitli eserler
829 Eski İngilizce (Anglosakson) 879 Diğer İtalik dillerin edebiyatı
830 Cermen (Teutonik) diller edebiyatı 880 Klasik Yunan edebiyatı
831 Almanca şiir 881 Klasik Yunan şiiri
832 Almanca tiyatro 882 Klasik Yunan dramatik şiir ve tiyatrosu
833 Almanca roman ve hikâye 883 Epik şiir, roman ve hikâyesi
834 Almanca denemeler 884 Klasik Yunan lirik şiiri
835 Almanca söylevler 885 Klasik Yunan söylevleri
836 Almanca mektuplar 886 Klasik Yunan mektupları
837 Almanca hiciv ve mizah 887 Klasik Yunan hiciv ve mizahı
838 Almanca çeşitli eserler 888 Klasik Yunan çeşitli eserleri
839 Diğer Cermen (Teutonik) edebiyatı 889 Modem Yunan edebiyatı
840 Latin kökenli diller edebiyatı 890 Diğer dillerin edebiyatı
841 Fransızca şiir 891 Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatı
842 Fransızca tiyatro 892 Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatı
843 Fransızca roman ve hikâye 893 Sami olmayan Afro-Asyatik edebiyat
844 Fransızca denemeler 894 Ural, Paleosibirya, Dravid edebiyatı
845 Fransızca söylevler 895 Doğu ve Güneydoğu Asya edebiyatı
846 Fransızca mektuplar 896 Afrika edebiyatı
847 Fransızca hiciv ve mizah 897 Kuzey Amerika yerli dilleri edebiyatı
848 Fransızca çeşitli eserler 898 Güney Amerika yerli dilleri edebiyatı
849 Provans ve Katalan 899 Diğer edebiyatlar



Coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler

900 Coğrafya ve tarih 950 Genel Asya tarihi Uzakdoğu
901 Tarihin felsefe ve kuramı 951 Çin ve çevresindeki bölgeler
902 Tarihin çeşitli konuları 952 Japonya
903 Tarih sözlükleri ve ansiklopedileri 953 Arap Yarımadası ve çevresi
904 Olayların toplu açıklaması 954 Güney Asya Hindistan
905 Tarihle ilgili süreli yayınlar 955 İran
906 Tarihle ilgili örgütler ve yönetim 956 Ortadoğu (Yakındoğu)
907 Tarih eğitimi, araştırması, ilgili konular 957 Sibirya (Asyatik Rusya)
908 İnsan türlerine göre tarih 958 Orta Asya
909 Dünya tarihi 959 Güneydoğu Asya
910 Coğrafya ve seyahat 960 Genel Afrika tarihi
911 Tarihi coğrafya 961 Tunus ve Libya
912 Yeryüzeyinin grafik sunumu 962 Mısır ve Sudan
913 Eskiçağda coğrafya ve seyahat 963 Etiyopya
914 Avrupa'da coğrafya ve seyahat 964 Kuzeybatı Afrika kıyısı Fas
915 Asya'da coğrafya ve seyahat 965 Cezayir
916 Afrika'da coğrafya ve seyahat 966 Batı Afrika ve kıyıdan uzak adalar
917 Kuzey Amerika'da coğrafya ve seyahat 967 Orta Afrika ve kıyıdan uzak adalar
918 Güney Amerika'da coğrafya ve seyahat 968 Güney Afrika
919 Diğer bölgelerde coğrafya ve seyahat 969 Güney Hint Okyanusu adaları
920 Biyografi, şecere, nişanlar (insignia) 970 Genel Kuzey Amerika tarihi
921 971 Kanada
922 972 Orta Amerika Meksika
923 973 Birleşik Devletler (ABD)
924 974 Birleşik Devletler'in kuzeydoğusu
925 975 Birleşik Devletler'in güneydoğusu
926 976 Birleşik Devletler'in güney orta bölgesi
927 977 Birleşik Devletler'in kuzey orta bölgesi
928 978 Birleşik Devletler'in batısı
929 Şecere, isimler, nişanlar (insignia) 979 Büyük Havza ve Pasifik Hattı bölgesi
930 499'a kadar Eskiçağ tarihi 980 Genel Güney Amerika tarihi
931 420'ye kadar Çin 981 Brezilya
932 640'a kadar Mısır 982 Arjantin
933 70'e kadar Filistin 983 Şili
934 647'ye kadar Hindistan 984 Bolivya
935 637'ye kadar Mezopotamya ve İran 985 Peru
936 499'a kadar Kuzey Avrupa ve İtalya 986 Kolombiya ve Ekvator
937 476'ya kadar İtalya 987 Venezüella
938 323'e kadar Yunanistan 988 Güyana
939 640'a kadar diğer bölgeler 989 Paraguay ve Uruguay
940 Genel Avrupa tarihi Batı Avrupa 990 Diğer bölgelerin genel tarihi
941 Britanya adaları 991
942 İngiltere ve Galler 992
943 Orta Avrupa Almanya 993 Yeni Zelanda
944 Fransa ve Monako 994 Avustralya
945 İtalya Yarımadası ve çevresi 995 Melanezya Yeni Gine
946 Iber Yarımadası ve çevresi İspanya 996 Pasifik'in diğer bölümleri Polinezya
947 Doğu Avrupa Sovyetler Birliği 997 Atlantik Okyanusu adaları
948 Kuzey Avrupa İskandinavya 998 Kuzey Kutbu adaları ve Güney Kutbu
949 Avrupa'nın diğer ülkeleri 999 Yeryüzü dışındaki dünyalar





Sınıflama Cetvelleri



Sınıflama Cetvellerinin kullanılması

Sınıflama cetvellerinin kullanılmasına ilişkin tüm yönergeler Dewey 
Onlu Sınıflama 1. ciltteki Giriş yazısında yeralmaktadır.

DOS numarasının ilk üç basamağı sayfanın en üst satırında 
belirtilmiştir.

Köşeli parantez [] içindeki sayılar kullanım dışıdır.
Parantez içindeki () sayılar, standart kullanıma bir seçenektir.



000

000 Genel konular
Bkz. Kılavuz 000

ÖZET
001 Bilgi
002 Kitap
003 Sistemler
004 Veri işleme Bilgisayar bilimi
005 Bilgisayar programlama, programlar, veriler
006 Özel bilgisayar yöntemleri

001 Bilgi
Genel yaklaşım; Genel olarak entellektüel etkinliklerin tarihi, tanımlanması, 
eleştirel değerlendirmesi; bilgi ve kavramının artması, değişikliğe uğraması, 
yayılması
Çeşitli alanlardan fikirlerin tartışılmasını burada sınıflayın
Epistemolojiyi I21'de; bilginin belirli bir biçimde biraraya getirilmiş halini, söz 
konusu biçimle birlikte sınıflayın. Örneğin ansiklopediler 030

Bkz. Kılavuz 500 ile 001

ÖZET
001.01-.09 Standart altbölümler 

.1 Entellektüel yaşam

.2 Öğretim ve öğrenim

.3 Beşeri bilimler

.4 Araştırma

.9 Tartışmalı bilgi

.01 Bilgi kuramı
Bilgi felsefesini, bilgi kuramıyla ilgili felsefi eserleri 121'de sınıflayın

.1 Entellektüel yaşam
Yapısı ve değeri

Öğretim ve öğrenim için 001.2'ye bkz.
Entellektüel durum ve koşulların geniş tanımı için ayrıca 900’e bkz.

[.14] Entellektüel işbirliği
Numara kullanılmıyor; 001.1'de sınıflayın



.2 Öğretim ve öğrenim
Bilgiyi arttırmaya dönük entellektüel etkinlik
Eğitim ve öğretim yöntemlerini 371.3'de; belirli bir disiplin ya da 
konuyla ilgili öğretim ve öğrenimi konu ya da disiplinle birlikte 
sınıflayın. Örneğin beşeri bilimler 001.3, tarih 900

Araştırma için 001,4'e bkz.
Bkz. Kılavuz 500 ile 001

.3 Beşeri bilimler
Beşeri bilimler karşısında fen bilimlerinin göreli değeri dahil

.4 Araştırma
Değerlendirme araştırmalarını, araştırmanın ne olduğunu tartışan 
eserleri burada sınıflayın
Belirli bir disiplin ya da konuyla ilgili araştırmayı, l .Tablo'dan 072 
notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin dilbilim 
alanındaki araştırmalar 400.72; araştırmanın sonuçlarını kapsayan 
eserleri araştırma konusuyla birlikte, ancak l.Tablo’dan 072 notasyonunu 
kullanmadan sınıflayın. Örneğin dilbilim araştırmalarının sonuçları 400 
(400.72 değil)

Bkz. Kılavuz 500 ile 001 
.42 Araştırma yöntemleri

Başka yerde belirtilmeyen araştırma yöntemlerini [eski 001.43], bilimsel 
yöntemi burada sınıflayın
Bilgisayarla model hazırlama ve simülasyonu 003.3'de sınıflayın 

Tarihi, tanımlayıcı, deneysel yöntemler için 001.43'e bkz.

.422 İstatistiksel yöntemler
Genel istatistiksel verilerin derlenmesi için 310'a, belirli bir 
disiplin ya da konuyla ilgili istatistikler için 1 .Tabio'dan 021 
notasyonuna ayrıca bkz.
Bkz. Kılavuz 519.5, Tl—015195 ile 001.422, Tl—072 

.422 2 Veri derleme
Saha çalışmasının ve anketlerin istatistiksel yönleri dahil 
Örnekleme tekniklerini burada sınflaym

Saha çalışması, tanımlayıcı araştırmalarda anketler için 
ayrıca 001.433'e bkz.

.422 4 Veri dökümü
Genel yaklaşım: Düzenleme, çizelgeler, tablolar ve dizilerin 
hazırlanması
Verilerin sergilenmek üzere dökümünü 001.4226'da sınıflayın 

.422 5 Veri analizi
Bkz. Kılavuz 519.5, Tl—015195 ile 001.422, Tl—072



.422 6 Verilerin sergilenmesi
Örnek: Şemalar, grafikler, nomogramlar
Verilerin analiz için dökümünü ve veri dökümü ve sergilenmesiyle 
ilgili kapsamlı eserleri 001.4224'de sınıflayın

[.424] Yöneylem araştırması
003'e alındı

.43 Tarihi, tanımlayıcı, deneysel yöntemler
Başka bir yerde belirtilmeyen araştırma yöntemleri 001.42'ye alındı

.432 Tarihi yöntem
Örnek: Olay incelemeleri

.433 Tanımlayıcı yöntem
Toplama, alan çalışması, anketler, araştırmalar dahil

İstatistiksel yöntemler için 001.422'ye, genel sosyal istatistiksel 
verilerin toplanmasıyla ilgili yöntemler için 310.723 'e ayrıca 
hkz.

.434 Deneysel yöntem

.44 Araştırmanın desteklenmesi ve teşvik edilmesi
Örnek: Ödüller, sertifikalar, hibeler, bağışlar, burslar, armağanlar, 
nişanlar, onur belgeleri
Yüksek öğrenimde öğrencilerin finansmanını 378.3'de; belirli bir 
disiplinde verilen ödülleri l.Tablo'dan 079 notasyonunu kullanarak söz 
konusu disiplinle birlikte sınıflayın. Örneğin güzel sanatlar ve 
dekoratif sanatlar alanında verilen ödüller 707.9

Genel haşarılara verilen ödüller için ayrıca 929.81 'e hkz.

[.5] İletişim
302.2’ye alındı

[.53] Sibernetik
003.5'e alındı

[.533] Öz-örgütleşen sistemler
003.7'ye alındı

[.534] Algılama kuramı
Algılama kuramı 003.52'ye, bilgisayarla desen tanıma (optik 
tarama) 006.4'e alındı

[.535] Yapay us
Yapay us 006.3'e, otomat kuramı 511.3'e alındı

[.539] Enformasyon kuramı
Enformasyon kuramı 003.54'e; anımsama, kesinlik, ilgi, ilgisizlik 
025.04'e alındı



[.543 6]

[.6]

[.93]

.94

.942

.944

.95

Kriptografi (kodlama ve deşifre etme) 
652.8'e alındı

Veri işleme
(X)4'e alındı

Bilgisayar bilimi

Tartışmalı bilgi
Örnek: Çok iyi bilinen (kanıtlanmış) ancak açıklaması tartışmalı olgular 
Dünyanın sonu dahil
Tartışmalı bilgiler ve paranormal (normal üstü) olgular ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Belirli bir disiplin ya da konuyla ilgili tartışmalı bilgileri söz konusu disiplin 
ya da konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin halkbilim konulan olarak 
normal üstü ve efsanevi olgular 398.4, Piltdown insanı aldatmacası 573.3, 
tartışmalı tıbbi tedaviler 615.856, John F. Kennedy'nin katledilmesini 
amaçlayan bir suikast iddiası 973.922

Normal üstü olgular için 130'a hkz.
Bkz. Kılavuz 001.9 ve 130

Meraklar 
030'a alındı

Esrarlı olaylar
Açıklaması olmayan, tam olarak doğrulanmamış aktarılan olaylar
Örnek: Atlantis, Bermuda Şeytan Üçgeni, piramit gücü
Yeryüzünü astronomik olarak etkilemeyen yeryüzü dışı etkileri 
burada sınıflayın

Bir arkeoloji konusu olarak Atlantis için ayrıca 900'e bkz. 

Tanımlanmamış uçan cisimler (UFO'lar, uçan daireler)

Canavarlar ve benzeri olgular
Örnek: Korkunç kar adam, Loch Ness canavarı

Gerçeklikleri tartışmalı hayvanlar için ayrıca 590'a hkz.

Kandırmaca ve aldatmacalar
Piltdown insanı aldatması 573.3'e alındı
Tarihi etkileyen atdatmacaları 9(X)'de sınıflayın. Örneğin Sahte- 
Demetrius 947.045

Hatalar, yanılgılar, boş inançlar



002 Kitap
Genel yaklaşım: Tarih, tanımlama, eleştirel değerlendirme
Tarihi bibliyografya, kitap ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın

Tarihi ve analitik bibliyografya ile ilgili kapsamlı eserleri 010.42'de, kitap 
yayımcılığını 070.5'de, kitabın toplumsal yönlerini 302.232'de, kitap 
sanatlarını 686'da sınıflayın

Nadir kitaplar için 090'a bkz.

[.021 6] Sınıflama cetvelleri, envanterler, kataloglar
Kullanmayın; OlO'da sınıflayın 

[.029 4] Ticari kataloglar ve rehberler
Kullanmayın; OlO'da sınıflayın

.074 Müzeler, koleksiyonlar, sergiler
Kataloglar ve sınıflama cetvellerini OlO'da sınıflayın

003 Sistemler
Yöneylem araştırmasını [eski 001.424]; sistem kuramı, analizi, tasarımı, 
optimizasyonunu; gerçek-dünya sistemlerine uygulanmış modelleri (simülasyon) 
burada sınıflayın
Başka talimat verilmedikçe, 003'ün iki ya da daha fazla alt bölümünü 
ilgilendiren özellikleri olan karmaşık konuları en son numarada sınıflayın. 
Örneğin farklı-zaman doğrusal sistemlerin denetimi 003.830115 (003.5 ya da 
003.74 değil)
Eğitimde benzeşimi (simülasyon) 371.397'de; belirli bir konu ya da disiplin 
içindeki sistemleri l .Tablo'dan 011 notasyonunu kullanarak konu ya da disiplinle 
birlikte sınıflayın. Örneğin toplumsal bilimlerde sistem kuramı 3()0.11

Gerçek-dünya sistemlerine uygulanmamış matematiksel modeller için 
511.8'e, gerçek-dünya sistemlerine uygulanmamış matematiksel 
programlama için 519.7'ye ayrıca bkz.
Bkz. Kılavuz 003; 003, Tl—011 ile 510, Tl—0151; 004.21 ile 003 

[.028 5] Veri işleme Bilgisayar uygulamaları
Kullanmayın; 003.3'de sınıflayın

.1 Sistem belirleme
Girdi-çıktı ilişkilerinin gözlenmesi yoluyla bir sistem için matematiksel bir 
model belirlenmesi

.2 Tahmin ve tahminler
Tahmin yapma ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın 
Parapsikoloji ve büyü yoluyla tahmin yapmayı 133.3'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 003.2

.209 Bir disiplin olarak tahminin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Belirli alanlarda tahmin ve tahminleri 303.491-303.499'da 
sınıflayın



Bilgisayarla model hazırlama ve simülasyon
Bilgisayarla model hazırlama ve simülasyon ile ilgili disiplinlerarası 
eserleri, sistemlere uygulanmış veri işleme ve bilgisayar bilimini, sistemlerin 
matematiksel modellerinin bilgisayarda uygulanmasını burada sınıflayın
Temel numara olan 003.3'e, 004-006 arasında OO'ı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin bilgisayar simülasyon dilleri 003.3513

Bkz. Kılavuz Tl—0113 ile Tl—0285

İletişim ve denetim kuramı
Canlı ve cansız sistemlerde 
Biyonik dahil
Sibernetiği [eski 001.53] sistemlerin denetimi ve sağlamlığı ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Sistemlerde iletişimin toplumsal yönleri, sistemlerde iletişim ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri 302.2'de sınıflayın

Yapay us için 006.3'e hkz.
Bkz. Kılavuz 003.5 ile 629.8

Algılama kuramı [eski 001.534]
Bilgisayarın algılamasını 006.37'de, insan algılamasının 
psikolojisini 153.7'de, hayvanlarda algılamayı 591.182'de sınıflayın

Bilgisayarın desen tanıması (optik tarama) için ayrıca 006.4'e hkz.

Bilgilendirme kuramı [eski 001.539]
Enformasyon miktarının ölçümüyle ilgili kuram; sese (istenmeyen, 
genellikle rastgele, sinyaller) açıİc mesajların iletimindeki kesinlik, 
bozulma ve iletimde aksamalar; etkili, eksiksiz iletim için kodlama 
yöntemleri
Kodlama kuramını burada sınıflayın [e5Â:/519.4]
Enformasyona erişmeyi kısıtlayıcı kodlamayı 652.8'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 621.3822 ile 003.54 

Karar kuramı
Psikolojide karar kuramı için 153.83'e, birleşik (comhinatorial) 
analizlerde karar kuramı için 511.65’e, yönetimde karar kuramı için 
658.40301 'e ayrıca hkz.

.52

.54

.7 Sistem türleri
Örnek: Öz-örgütlenmeli sistemler [c5Â,7 001.533], deterministik (gerekirci) 
sistemler, hiyerarşik sistemler, birleşik-parametre sistemleri, küçük ölçekli 
sistemler

Zamanla ilişkili olarak tanımlanan sistemler için 003.8'e hkz.
Bkz. Kılavuz 003.7

Büyük ölçekli sistemler
Sistemlerle ilgili genel eserlerin çoğu ağırlıkla büyük ölçekli sistemleri 
ele alır. Burada sadece sistemlerin büyüklüğünü vurgulayan eserleri 
sınıflayın



.74 Doğrusal sistemler

.75 Doğrusal olmayan sistemler

.76 Stokastik (hedefe ulaşmak için en uygun olanakları seçen) sistemler

.78 Dağıtılmış-parametre sistemleri

.8 Zamanla ilişkili olarak tanımlanan sistemler
Örnek: Kesintisiz-zaman sistemleri, anlık (sıfır anlık) sistemler, sabit 
zamanlı sistemler, değişken zamanlı sistemler

.83 Farklı zaman sistemleri

.85 Dinamik sistemler
Mevcut tahriklerin yanısıra geçim tahrik değerlerine bağlı olarak tepki 
gösteren sistemler

004 Veri işleme Bilgisayar bilimi {eski 001.6]
Bu sınıflama cetveli (004-006) 1985 yılında ayrı olarak yayınlanmıştı
Bilgisayar donanımının seçimi ve kullanımı; elektronik veri işlemede 
makinalar ve programlar ile ilgili kapsamlı eserleri; elektronik bilgisayarları; 
elektronik sayi-sal bilgisayarları; bilgisayar sistemlerini (bilgisayarlar, 
çevrebirimleri, işletim sistemleri); merkezi işlem birimlerini; bilgisayar 
güvenilirliğini; genel bilgisayar performans değerlendirmesini burada 
sınıflayın
Başka talimat verilmedikçe, 004'ün iki ya da daha fazla altbölümünde yer alan 
özelliklere sahip karmaşık konuları en sonda yer alan altbölümde sınıflayın. 
Örneğin mikrobilgisayarlar için dışsal depolama 004.56 (004.16 değil)
Bilgisayarla model hazırlama ve benzeşimi 003.3'de; bilgisayar mühendisliğini 
621.39'da sınıflayın; belirli bir konuya ya da disipline uygulanmış veri işleme 
ve bilgisayar bilimini l.Tablo’dan 0285 notasyonunu kullanarak o konu ya da 
disiplinle birlikte sınıflayın. Örneğin bankacılıkta veri işleme 332.10285

Bilgisayar programlama, programlar, veriler için 005; belirli bilgisayar 
yöntemleri için 006'ya bkz.
Otomatikleştirilmiş enformasyon depolama ve bilgiye erişme için 025.04’e; 
bilgisayar hukuku için 343.0999'a; mali ve ticari bilgisayar suçları için 
364.168'e; bilgisayar destekli öğretim (CAl) için 371.334'e; kelime işleme için 
652.5'e; yönetimde veri işleme için 658.05'e; bilgisayar oyunları için 794.8'e 
ayrıca bkz.
Bkz. Kılavuz 004-006 ile 621.39; 004 ile 005; 510, T\—0151 vs 004-006, 
Tl—0285

ÖZET
004.01-.09 Standart altbölümler

.1 Belirli tip bilgisayarlarla ilgili genel e.serler

.2 Sistem analiz ve tasarımı, bilgisayar mimarisi, performans
değerlendirmesi 

.3 İşlem tarzları

.5 Depolama

.6 Arabirim donanımı ve iletişim

.7 Çevrebirimleri

.9 Elektronik olmayan veri işleme



.015 1

.019

.028
[.0287]

.1

.11

.12

Matematiksel ilkeler
Bilgisayar matematiğini [eski 519.4] burada sınıflayın 

însan-bilgisayar etkileşimi
Veri işleme ve bilgisayar biliminde psikolojik ilkeleri ve insan 
faktörlerini burada sınıflayın
004-006 arasında burada tanımlandığı biçimde l.Tablo'dan 019 
notasyonunu uygulayın. Örneğin interaktif (etkileşimli) sistemlerde 
insan faktörleri 004.33019
Bilgisayar çevrebirimlerinin ergonomik mühendisliğini 621.3984'de 
sınıflayın

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 
Test ve ölçüm

Kullanmayın; 004.24'de sınıflayın

Belirli tip bilgisayarlarla ilgili genel eserler
Belirli tip işlemciler, belirli tip bilgisayarları temel alan bilgisayar 
sistemlerini burada sınıflayın
Programlanabilir hesap makinalarmı 510.28541; işlem tarzlarına (mode) 
göre tanımlanan belirli tip bilgisayarları, işlem birimlerini, bilgisayar 
sistemlerini 004.3'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 004

004.11-004.16 Sayısal bilgisayarlar
Kapsamlı eserleri 004'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 004.11-004.16

Sayısal süper bilgisayarlar
Bkz. Kılavuz 004.11-004.16

Sayısal ana bilgisayarlar
Büyük ölçekli sayısal bilgisayarları burada sınıflayın

Süper bilgisayarlar için 004.11'e hkz.
Bkz. Kılavuz 004.11-004.16

Belirli sayısal ana bilgisayarlar
Bilgisayarın ya da işlemcilerin adına göre alfabetik olarak 
düzenleyin. Örneğin IBM 360 ®

Sayısal mini bilgisayarlar
Sayısal mini bilgisayarlar ve mikro bilgisayarlar ile ilgili kap.samlı 
eserleri 004.16'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 004.11-004.16

Belirli sayısal mini bilgisayarlar
Bilgisayarın ya da işlemcilerin adına göre alfabetik olarak 
düzenleyin. Örneğin HP/1000®



.16 Sayısal mikro bilgisayarlar
Alfabetik ve nümerik verileri işleyebilen cep bilgisayarlan dahil
Kişisel bilgisayarlan, mikro bilgisayarlar ve mini bilgisayarlarla ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 004.11-004.16

.165 Belirli sayısal mikro bilgisayarlar
Bilgisayarın ya da işlemcilerin adına göre alfabetik olarak 
düzenleyin. Örneğin Apple II®

.19 Karma ve analog bilgisayarlar
Elektronik olmayan analog bilgisayarlar için 004.9'a hkz.

.2 Sistem analizi ve tasarımı, bilgisayar mimarisi, performans 
değerlendirmesi

.21 Sistem analizi ve tasanmı
Bir kullanıcı sorununu çözmeye hazırlık olarak bir bilgisayar sistemi 
geliştirmek için sorunun analizini burada sınıflayın
İletişim ağı tasarımı ve mimarisini 004.65'de sınıflayın

Veri tabanı tasarımı ve mimarisi için 005.74'e hkz.
Sistem analizi ve tasarımıyla ilgili disiplinlerarası eserler için 003'e, 
sistem analizinin yönetsel kullanımı için 658.4032'ye ayrıca bkz.
Bkz. Kılavuz 004.21 ile 003; 004.21 ile 004.22, 621.392

.22 Bilgisayar mimarisi
Bkz. Kılavuz 004.21 ile 004.22, 621.392

.24 Performans değerlendirmesi
Bir bilgisayar sisteminin tasarımına ya da performansının
geliştirilmesine yardımcı olmak üzere performans ölçümü ve 
değerlendirmesini burada sınıflayın
Satınalmada dikkate almak üzere performans değerlendirmesini 
l.Tablo'dan 0297 notasyonunu kullanarak 004'de sınıflayın. Örneğin 
mikrobilgisayarların satınalma değerlendirmesi 004.160297

Veri işlemede kalite kontrolünü sağlamada yönetsel teknikler için 
ayrıca 004.0685'e hkz.
Bkz. Kılavuz 004.24

.25 Belirli tip elektronik bilgisayarların sistem analizi ve tasarımı
bilgisayar mimarisi, performans değerlendirmesi

Temel numara olan 004.25'e, 004.11-004.19 arasında 004.l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin sayısal mikro bilgisayarların mimarisi 
004.256



.3 işlem tarzları (prosessing mode)
Örnek: Toplu, çevrim-dışı, pipeline (boru hattı) işlemler
İşlem tarzlarına göre tanınan bilgisayarlan, işlem birimlerini, bilgisayar 
sistemlerini; merkezi işlemleri burada sınıflayın

.32 Çoklu programlama
Zaman-paylaşımını burada sınıflayın

.33 Gerçek zamanlı işleme
Çevrim içi (online) ve etkileşimli (interaktif) işlemleri burada sınıflayın
Veri tabanlarında etkileşimli işlemleri 005.74'de, özel bilgisayar 
yöntemlerinde etkileşimli işlemleri 006'da sınıflayın

.35 Çoklu işlem
Örnek: Dizi işlem, çağrışımlı işlem, veri akışlı işlem 
Paralel işlemi burada sınıflayın
Çağrışımlı işlem ve bellek ile ilgili kapsamlı eserleri 004.5'de 
sınıflayın

.36 Dağıtık işlem
Bilgisayar iletişim ağlan için 004.6'ya, dağılımlı veri 
tabanları için 005.758'e ayrıca hkz.

.5 Depolama
Çağrışımlı (içerik-adresli) bellek ve çağırışımlı işlem ile ilgili kapsamlı eserler 
dahil
Çağrışımlı işlemi 004.35'de sınıflayın

.53 İç bellek (Ana bellek)
Örnek: Manyetik-öz, metal-oksit-yarıiletken (MOS), yarı iletken iki 
kutupla, ince-film bellek; Rastgele erişimli bellek (RAM); Salt okunur 
bellek (RÖM)
CD-ROM'u (kompakt disk ROM) 004.56'da sınıflayın

Mikroprogramlama ve mikroprogramlar için ayrıca 005.6'ya hkz.

.54 Görüntü bellek

.56 Dış (yardımcı) bellek
Örnek: Sabit disk, disket; CD-ROM; manyetik bantlar. Örneğin kartuşlar, 
kasetler, iki makaralı bantlar, bant ve disk sürücüler; manyetik bubble 
(kabarcık) bellek; optik depolama aygıtları; delgi kartları



.6 Arabirim donanımı ve iletişim
Bilgisayarları çevre birimlerine ya da diğer bilgisayarlara bağlama 
ekipmanı ve teknikleri
Başlıkta yer alan konuların her biri ve her ikisi için standart altbölümler 
eklenmiştir
Bilgisayar iletişimi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
İletişimle ilgili disiplinlerarası eserler 384’e alındı
Veri, programlar, arabirim ve iletişim programlarını 005.7’de; bilgisayar 
iletişiminin toplumsal yönlerini 302.23'de; halkın kullanımına sunulan 
bilgisayarlı iletişimin ekonomik ve ilgili yönlerini 384.3'de sınıflayın

Dağıtımlı işlem için ayrıca 004.36'ya hkz.
Bkz. Kılavuz 004.6; 004.6 ile 005.71; 384.3 ile 004.6; 621.382 ile
621.3981,004.6

[.602 18] Standartlar
Kullanmayın; 004.62'de sınıflayın

.61 Belirli tip elektronik bilgisayarlar için
Temel numara olan 004.61'e, 004.11-004.19 arasında 004. Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin mikro bilgisayarlar için arabirim 
donanımı ve iletişim 004.616

.62 Arabirim donanımı ve iletişim protokolleri (standartları)
Arabirim donanımı ve iletişimin belirli yönlerine ilişkin protokolleri, söz 
konusu yönle birlikte sınıflayın. Örneğin hata-düzeltme kodlarıyla 
ilgili protokoller 005.72

[.620 218]

.64

Standartlar
Kullanmayın; 004.62'de sınıflayın

Donanım türleri
Örnek: Baseband (temel bant) ve broadband (geniş bant) donanımlar, 
modemler, optik-fıber kablo, çevre kontrol birimleri
Belirli türdeki çevrebirimlerini kontrol eden çevre kontrol birimlerini, söz 
konusu çevrebirimle birlikte sınıflayın. Örneğin yazıcı kontrol 
edenler 004.77

.66

.67

004.65-004.68 Bilgisayar iletişim ağları
Kap.samlı eserleri 004.6'da sınıflayın

İletişim ağı mimarisi
Bilgisayar iletişim ağlarının sistem analizi, tasarımı, topolojisini 
(konfigürasyon) burada sınıflayın

Veri nakletme tarzları ve veri değiş tokuş yöntemleri
Örnek: Devre ve paket değiş tokuşu, tek kanalda iki yönlü iletişim

Geniş alanlı ağlar



.68 Yerel ağlar
Örnek: Baseband (temel bant) ve broadband (geniş bant) dar alanlı ağlar, 
yüksek hızlı lokal ağlar

.69 Belirli tür bilgisayar iletişimleri

.692 Elektronik posta

.693 Elektronik not tahtası

.7 Çevrebirimleri
Bir bilgisayarla birlikte çalışan ama bilgisayarın merkezi işlem birim ya da iç 
belleğinin bir parçası olmayan girdi, çık^tı, depolama aygıtları
Çevrebirim depolamasını 004.56'da sınıflayın

İletişim aygıtları için ayrıca 004.64'e hkz.

.71 Belirli tipteki elektronik bilgisayarlar için
Temel numara olan 004.7 l'e, 004.11-004.19 arasında 004. l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin mikro bilgisayarlar için çevrebirimler 
004.716

.75 Girdi ve çıktı işlevlerini birleştiren çevrebirimler
Bilgisayar terminallerini burada sınıflayın 
Bant ve disk aygıtlarını 004.56'da sınıflayın

.76 Girdi çevrebirimleri
Örnek: Kart okuyucular, klavyeler
Desen tanıma yöntemlerini kullanan girdi aygıtlarını 006.4'de 
sınıflayın; özel amaçlı girdi aygıtlarını amaçla birlikte 
sınıflayın. Örneğin grafik girdi aygıtları 006.62, oyun tokaçları 
(game paddles) 688.748

Veri girişi için ayrıca 005.72'ye hkz.

.77 Çıktı çevrebirimleri
Örnek: Bilgisayar çıktısı mikroform (COM) aygıtları, monitörler 
(video gösterici ekranları), yazıcılar
Bilgisayar ses sentezi kullanan çıktı çevrebirimlerini 006.5'de, bilgisayar 
grafik çıktısı kullanan çevrebirimleri 006.62'de sınıflayın

Yazılım kontrol programları anlamındaki monitörler için 
005.43'e, bellenim kontrol programları anlamındaki monitörler için 
005.6'ya ayrıca hkz.

.9 Elektronik olmayan veri işleme
Genel yaklaşım: Otomatik ve otomatik olmayan
Örnek: Elektronik olmayan delgi kartı veri işleme. Örneğin Hollerith 
kartlarının bilgisayar öncesi kullanımı
Elektronik olmayan analog (örneksel) bilgisayarlar dahil
Analog bilgisayarlar ile ilgili kapsamlı eserleri 004.19'da sınıflayın



005 Bilgisayar programlaması, programlar, veriler
Metin işlemeyi;yazılım güvenliğini, uyumu, taşınabilirliği burada sınıflayın
Başka talimat verilmedikçe, 005'in iki ya da daha fazla altbölümünde yer alan 
özelliklere sahip karmaşık konuları, sonra gelen numarada sınıflayın.
Örneğin yapısal (structured) FORTRAN programlarının tasarlanması 
005.133 (005.113 ya da (X)5.12 değil)
Özel bilgisayar yöntemleri için bilgisayar programlamasını, programları, 
verileri 006'da sınıflayın

Sözcük işleme için ayrıca 652.5'e hkz.
Bkz. Kılavuz 004 ile 005; 005

ÖZET
005,1 Programlama

.2 Belirli tip bilgisayarlar için programlama

.3 Programlar

.4 Sistem programlama ve programlar

.6 Mikroprogramlama ve mikroprogramlar
,7 Bilgisayar sistemlerinde veri
.8 Veri güvenliği

005.1 -005.6 Bilgisayar programlaması ve programlar
Kapsamlı eserleri 005'de sınıflayın 

. 1 Programlama
Uygulama programlarını, yazılım mühendisliğini burada sınıflayın
Bilgisayar bilimi içindeki belirli bir programlama uygulamasını 005.4- 
006.6'da sınıflayın

Belirli tip bilgisayarların programlaması için 005.2'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 005.1 ile 005.3; 005.1 ile 510

.101 Felsefe ve kuram
Programlamada mantık ile ilgili genel tartışmalar için burada ve 
005.1'in altbölümleri ile birlikte l.Tablo'dan 01 notasyonunu 
kullanmayın

Programlama dillerinin sembolik (matematiksel) mantığı için 
ayrıca 005.131' e hkz.

.102 8

[.102 87]

[.102 88]

Bkz. Kılavuz 005.101

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 
Özel teknikleri 005.1 l'de sınıflayın 

Test ve ölçüm
Kullanmayın; 005.14'de sınıflayın 

Bakım ve onarım
Kullanmayın; 005.16'da sınıflayın



. 11 özel programlama teknikleri
Bkz. Kılavuz 005.11

.112 Modüler programlama

.113 Yapısal (structured) programlama

. 12 Program tasarımı

. 120 28 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Örnek; Program tasarımına yardımcı olacak akış 
şemaları yönteminin (flow-chart) ve akış şemalarının 
kullanımı

Program belgesi olarak akış şemaları hazırlanması 
için ayrıca 005.15028'e hkz.

. 13 Programlama dilleri
Örnek: Prosedürel olmayan diller 
Uygulama jeneratörleri dahil 
Programların kodlanmasını burada sınıflayın 

İş kontrol dilleri için ayrıca 005.43'e hkz.

[.130 151] Matematiksel ilkeler
Kullanmayın; 005.13l'de sınıflayın

.131 Sembolik (Matematiksel) mantık
Programlama dillerinin matematiksel ilkelerini burada sınıflayın. 
Örneğin otomata, formel diller, gramerler, programlama dillerine 
uygulanan tekrar eden işlevler
Programlama-dili çeviricilerinin gelişimine uygulanan programlam; 
dillerinin matematiksel ilkelerini 005.45'de sınıflayın. Örneğin 
derleyicilerin geliştirilmesine uygulanmış formel-dil kuramı 
005.453015113

Programlamada mantık ile ilgili ^enel eserler için ayrıca 
005.l’e bkz. '

. 133 Belirli programlama dilleri
Belirli programlama dilleriyle programlama ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Programlama diline göre alfabetik olarak düzenleyin. Örneğin 
COBOL
Belirli makina ve birleştirici (assembly) dilleri 005.136’da, belirli 
mikroprogramlama dillerini 005.6'da sınıflayın

Belirli programlama dillerine ait programlama dili çeviricileri 
için ayrıca 005.45'e hkz.

. 136 Makina ve birleştirici dilleri
Bkz. Kılavuz 005.136

.14 İnceleme, test, ölçüm, hata ayıklama



.16

.21

.22

.24

.262

.265

Program belgesinin hazırlanması
Yazılım belgesinin hazırlanmasını burada sınıflayın

Program tasarımına yardımcı olmak üzere program tasarım 
özelliklerinin ve diğer teknik belgesinin hazırlanması için 005.12'ye, 
program belgesi için 005.3'e, program belgesinin hazırlanmasında 
teknik yazım için 808.066005'e ayrıca bkz.
Bkz. Kılavuz 005.15 ile 808.066005

Program bakımı
Yazılım bakımını burada sınıflayın

Belirli tip bilgisayarlar için programlama
Bkz. Kılavuz 005.136

Sayısal süperbilgisayarlar için 

Sayısal ana bilgisayarlar için
Temel numara olan 005.22'ye, .005.262-005.265’de 005.26’yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin DECsystem-lO® için programlama 005.225

Sayısal mini bilgisayarlar için
Temel numara olan 005.24’e, 005.262-005.265 arasında 005.26’yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin IBM System 38® için programlama 
005.245

Sayısal mikro bilgisayarlar için
Hem alfabetik hem nümerik verileri işleyebilen cep bilgisayarları için 
programlama dahil
Kişisel bilgisayarlar için programlama, mini bilgisayarlar ve mikro 
bilgisayarlar için programlama ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Belirli programlama dillerinde
Programlama diline göre alfabetik olarak düzenleyin. Örneğin 
FORTRAN

Belirli bilgisayarlar için
Belirli işlemciler, belirli bilgisayarları temel alan bilgisayar 
sistemleri için programlamayı burada sınıflayın
Bilgisayarın adına göre alfabetik olarak düzenleyin. Örneğin 
Kaypro II®

Karma bilgisayarlar için



Programlar
Yazılım ve bellenim
Programların, birbiriyle ilişkili program sistemlerinin, disiplinlerarası 
uygulamaları olan tek tek programların koleksiyonları
Genel yaklaşım: Tarih, tanım, eleştirel değerlendirme, seçme, kullanma
Uygulama programlarını, elektronik hesap tablolarını, entegre 
(bütünleştirilmiş) programları, yazılım belgesini, yazılım ve bellenim ile 
ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Bilgisayar bilimindeki belirli bir uygulama için hazırlanmış programları 
005-006 arasında uygulamayla birlikte sınıflayın

Bellenim için 005.6'ya hkz.
Program belgesi hazırlanması için ayrıca 005.15'e hkz.

Bkz. Kılavuz 005.1 ile 005.3; 005.3 

Standartlar
Programlama standartları için 005.10218'e, yazılım 
belgesi hazırlanmasıyla ilgili standartlar için 
005.l502l8'e ayrıca hkz.

Bkz. Kılavuz 005.1 ile 005.3

Test ve ölçüm
Programlamada test ve ölçüm için ayrıca 005.14'e hkz. 
Bkz. Kılavuz 005.1 ile 005.3 

Bakım ve onarım
Kullanmayın; 005.16'da sınıflayın 

Alıcı rehberleri ve tüketici raporları
Bkz. Kılavuz 011.3 ile 011.77, 005.30296

.302 18

.302 87

[.302 88]

.302 96

005.31-005.36 Sayısal bilgisayarlar için 
Kapsamlı eserleri 005.3’de sınıflayın

.31 Sayısal süper bilgisayarlar için

.32 Sayısal ana bilgisayarlar için
Temel numara olan 005.32'ye, 005.362-005.369 arasında 005.36'yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Burroughs B6700® için programlar 
005.325

.34 Sayısal mini bilgisayarlar için
Temel numara olan 005.34'e, 005.362-005.369 arasında 005.36'yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin PDP-11® için programlar 005.345



.36

.362

.365

.369

.39

.4

Sayısal mikro bilgisayarlar için

Belirli programlama dillerinde
Programlama diline göre alfabetik olarak düzenleyin. Örneğin 
BASIC

Bkz. Kılavuz 005.362 

Belirli bilgisayarlar için
Belirli işlemciler için programlan, belirli bilgisayarları temel alan 
bilgisayar sistemleri için hazırlanan programlan burada sınıflayın
Bilgisayar ya da işlemcinin adına göre alfabetik olarak düzenleyin. 
Örneğin AT&T PC 6300®

Belirli programlar
Belirli bilgisayar yazılım sistemlerini (birlikte çalışan organize 
program setleri) burada sınıflayın
Programın ya da yazılım sisteminin adına göre alfabetik olarak 
düzenleyin. Örneğin Symphony®

Bkz. Kılavuz 005.369

Karma ve analog (örneksel) bilgisayarlar

Sistem programlama ve programlar
Arabirim ve veri iletişimi için programlama ve programlan 005.7l'de, 
dosyalar ve veri tabanlarının yönetimini 005.74'de sınıflayın

Sistem programlama
İşletim sistemleri programlamasını burada sınıflayın
İşletim sistemlerinin belirli yönleri için programlamayı söz konusu yönle 
birlikte, örneğin iletişim için programlamayı 005.71 l'de sınıflayın; 
diğer belirlj tür sistem programları için programlamayı türle birlikte 
sınıflayın. Örneğin derleyiciler için programlama 005.453

Sistem programları İşletim sistemleri
Örnek: Çoklu programlama ve görüntü bellek için programlar, 
yardımcı programlar
Iş-kontrol dilleri dahil
İşletim sistemleri için programlamayı 005.42'de; sistem programlarının 
belirli bir uygulamasını uygulamayla birlikte sınıflayın. Örneğin diğer 
programlardaki hataların ayıklanmasına yardımcı olan programlar 005.14, 
programlama dili çeviricileri 005.45

Belirli bilgisayar tiplerine ait işletim sistemleri için 005.44'e hkz.
Bkz. Kılavuz 005.43

Belirli bilgisayar tiplerine ait işletim sistemleri
Temel numara olan 005.44'e, 005.31-005.39 arasında 005.3'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin sayısal mikrobilgisayarlar için işletim 
sistemleri 005.446



Programlama dili çeviricileri

.452

.453

.456

.6

.7

005.71
.72
.73
.74
.75

Kod jeneratörlerini, makro işlemcileri, 'parser'leri (sözdizim birimlerine 
ayırıcı programları), belirli programlama dilleri için çeviricileri burada 
sınıflayın
Mikroprogramlama dilleri için çeviricileri 005.6'da sınıflayın

Doğal dilleri diğer doğal dillere çevirmek için hazırlanan 
programlar için ayrıca 408.02'ye hkz.

Yorumlayıcılar

Derleyiciler

Birleştiriciler

Mikro programlama ve mikro programlar
Mikro programlar olarak değerlendirilen bellenim, bellenim geliştirme, mikro 
birleştirici dilleri, mikro kod dahil

Donanım olarak değerlendirilen bellenim için 004'e hkz.

Bkz. Kılavuz 005.6

Bilgisayar sistemlerinde veri
Veri güvenliği için 005.8'e hkz.

ÖZET
Veri iletişimi
Veri hazırlama ve sunma, kayıt formatları 
Veri yapıları
Veri dosyaları ve veri tabanları 
Belirli tipteki veri dosyaları ve veri tabanları

.71

.711

.712

Veri iletişimi
Ara birimlemeyi burada sınıflayın

Ara hirimleme ve veri iletişim donanımı için ayrıca 004.6'ya hkz. 
Bkz. Kılavuz 004 ile 005; 004.6; 004.6 ile 005.71

Programlama
Belirli bilgisayar tiplerine ait programlama için 005.712'ye hkz

Belirli bilgisayar tiplerine ait programlama
Temel numara olan 005.712’ye, 005.21-005.29 arasında 005.2'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sayısal mikrobilgisayarların 
veri iletişimi için programlanması 005.7126

Programlar
Temel numara olan 005.713'e, 005.31 -005.39 arasında 005.3'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sayısal mikrobilgisayarlar için 
iletişim programları 005.7136

Bkz. Kılavuz 005.713



.72

.73

.74

.740 1-.740 5 

.740 6

.740 68

.740 7-.740 9 

.742 

.746 

.748

.75

.754

Veri hazırlama ve sunma, kayıt formatları
Örnek: Makina ile okunabilir forma dönüştürme, veri girişi ve 
geçerliliğin saptanması
Sayısal kodlar dahil, örneğin ASCII; hata düzeltme kodları
Dosya işlemlerinde veri geçerliliğinin saptanmasını 005.74'de, 
bilgisayar girdi aygıtlarını 004.76'da sınıflayın

Veri şifreleme ve şifreler için 005.82'ye hkz.

Veri yapıları

Veri dosyaları ve veri tabanları
Dosya işlemede verilerin geçerliliğinin saptanması dahil
Dosya yapılarım (dosya organizasyonu), dosya işlemeyi, dosya ve veri 
tabanı yönetim sistemlerini, veri tabanı tasarım ve mimarisini burada 
sınıflayın
Veri tabanlarının bilgisayar bilimi ve bilgilendirme bilimi yönleriyle 
ilgili disiplinlerarası eserleri 025.04'de; veri geçerliliğinin 
saptanmasıyla ilgili kapsamlı eserleri 005.72'de; konu içerikleri açısından 
veri dosyaları ve veri tabanlarını konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
ansiklopedik veri tabanları 030, bibliyografik olmayan tıbbi veri tabanları 
610

Belirli tip veri dosyaları ve veri tabanları için 005.75’e bkz.

Bkz. Kılavuz 005.74
Veri dosyalarının, veri tabanlarının standart altbölümleri
Veri dosyalarının, veri tabanlarının organizasyonu ve 
yönetimi

Veri dosyalarının, veri tabanlarının yönetimi
Veri tabanlarıyla ilgili organizasyonların yönetimini burada 
sınıflayın. Örneğin bunları yaratan firmalar
Dosyaların ve veri tabanlarının işlenmesini sağlayan 
bilgisayar programları anlamındaki dosya yönetimi ya da 
veri tabanı yönetimi için l.Tablo'dan 068 nota.syonunu 
kullanmayın; bu programları 005.74'de sınıflayın

Veri dosyalarının, veri tabanlarının standart altbölümleri
Veri sözlükleri/rehberleri
Veri sıkıştırma (Dosya sıkıştırma, veri sıkıştırma)
Sıralama

Birleştirmeyi burada sınıflayın 
Belirli tipteki veri dosyalan ve veri tabanları

Örnek: Merkezileştirilmiş dosyalar ve veri tabanları

Şebeke veri tabanları
CODASYL (Conference on Data Systems Languages: Veri Sistemleri 
Dilleri Konferansı) tarafından geliştirilmiş olan standartlara uygun 
veri tabanı yönetim sistemleri dahil

Sıradüzensel (hiyerarşik) veri tabanları



.756 

.756 5

.758

.8

İlişkili (relational) veri tabanları
Belirli ilişkili (relational) veri tabanı yönetim sistemleri

Veri tabanı yönetim sistemlerinin adına göre alfabetik olarak 
düzenleyin. Örneğin dBASE III®

Dağıtık veri dosyaları ve veri tabanları

Dağıtık işlemler için ayrıca 004.36'ya hkz.

Veri güvenliği
Erişim kontrolünü burada sınıflayın

Yönetimde veri güvenliği için ayrıca 658.478'e hkz.

.82 Veri şifreleme
Şifreleri burada sınıflayın
Bilgisayar sistemleri içinde ve dışında bilgi erişimini sınırlamak üzere 
kullanılan kriptografi teknikleri ile ilgili kapsamlı eserleri 652.8'de 
sınıflayın

006 Özel bilgisayar yöntemleri
Başka yerde belirtilmemiş 
Örnek; Otomatik veri derleme
Özel bilgisayar yöntemleriyle ilişkili programlan, programlamayı, donanım 
seçimi ve kullanımını burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmemişse, 006'nın iki ya da daha fazla altbölümünde yer 
alan özelliklere sahip karmaşık konuları sondaki numara içinde sınıflayın. 
Örneğin uzman sistemlerde doğal dil işleme 006.35 (006.33 değil)

Bilgisayar iletişimi için 004.6'ya; dosya ve veri tahanı yönetimi için 005.74'e; 
veri güvenliği için 005.8'e; otomatik kontrol mühendisliğinde özel yöntemler 
için 629.89'a; hilgisayarla model hazırlama ve benzeşim için 003.3'e; helirli 
hir disiplin ya da konuda hilgisayarla model hazırlama ve benzeşim için 
l.Tablo'dan 0113 notasyonuna ayrıca hkz.

.3 Yapay us [eski 001.535]
Soru-cevap sistemlerini burada sınıflayın

Yapay us aracı olarak kullanılmayan desen tanıma için ayrıca 006.4'e 
hkz.

Makinanın öğrenmesi

Bilgi-tabanlı sistemler
Uzman sistemleri burada sınıflayın

Doğal dil işleme
Doğal dilin, insanların formelleştirilmiş komutları değil de doğal 
dili kullanarak bilgisayarla iletişim sağlamalarına olanak veren 
bilgisayar işlemleri

Dilbilimde hir araç olarak doğal dille ilgili bilgisayar işlemleri için 
ayraca 400.285'e hkz.

.31

.33



.42

.424

.45

.454

.54

.6

Bilgisayar görüntüsü
Optik desen tanıma için ayrıca 006.42'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 006.37 ile 006.42, 621.367, 621.391, 621.399

Bilgisayarla desen tanıma [eskiden 001.534]
Yapay usun bir aracı olarak desen tanımayı 006.3’de sınıflayın

Optik desen tanıma
Örnek: Çubuk kod (bar-code) tarama 
'Perceptron'lar (algılayıcılar) dahil
Optik desen tanıma ve bilgisayar grafiği ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Optik desen tanımanın optik mühendislikle ilgili yönlerini 621.367'de 
sınıflayın

Bilgisayar grafiği için 006.6'ya bkz.
Bilgisayar görüntüsü için ayrıca 006.37'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 006.37 ile 006.42, 621.367, 621.391, 621.399

Optik karakter tanıma (OCR)

Akustik desen tanıma

Konuşma tanıma
Konuşmacı tanıma dahil
Konuşma tanıma ve konuşma senteziyle ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

Konuşma sentezi için 006.54'e hkz.

Bilgisayarla ses sentezi
Bilgisayar müziği için ayrıca 786.76'ya hkz.

Konuşma sentezi

Bilgisayar grafiği
Bilgisayar grafiği ve bilgisayar ses senteziyle ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Bilgisayar ses sentezi için 006.5'e hkz.
Bilgisayar grafik sanatı için ayrıca 760'a bkz.

Donanım
Örnek: Sayısallaştırıcı levhalar, grafik terminalleri, çiziciler
Bilgisayar grafikleri için özel olarak tasarlanmış aygıtları ve bu amaçla 
özel olarak tasarlanmamış bile olsa aygıtın bilgisayar grafiğindeki 
kullanımını ele alan eserleri burada sınıflayın
Aygıtın grafik ve grafik olmayan işler için kullanımını eşit ağırlıkta 
ele alan eserleri 004'de sınıflayın



.67

.68

Programlama
Grafik programlama dilleri dahil

Belirli tip bilgisayarlara ait programlama için 006.67'ye hkz.

Belirli tip bilgisayarlara ait programlama

Temel numara olan 006.67'ye, 005.21-005.29 arasında 005.2'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin sayısal mikro bilgisayarlar için grafik 
programlama 006.676

Programlar
Temel numara olan 006.68'e, 005.31-005.39 arasında 005.3'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin sayısal mikrobilgisayarlar için grafik 
programları 006.686

[007] [Kullanılmıyor]
En son 16.Basım'da kullanıldı

[008] [Hiç kullanılmadı]

[009] [Hiç kullanılmadı]

010 Bibliyografya
Basılı, yazılı, görsel-işitsel, makina ile okunabilir kayıtların tarihi, tanımı, 
tarifi
Sanat eserlerinin katalog ve sınıflama cetvellerini l.Tablo'dan 074 notasyonunu 
kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin Kongre Kütüphanesi'ndeki basılı 
eserler kataloğu 769.074753

Tanıtmalar için ayrıca 028.l'e hkz.

ÖZET
010.4 Özel konular
011 Bibliyografyalar
012 Kişilere ait bibliyografya ve kataloglar
013 Belirli yazar gruplarının eserlerinin bibliyografya ve katalogları
014 Anonim ve takma adla yazılmış eserlerin bibliyografya ve

katalogları
015 Belirli yerlerden gelen eserlerin bibliyografya ve kataloglan
016 Belirli konularda ya da belirli disiplinlerdeki eserlerin

bibliyografyaları ve katalogları
017 Genel konu kataloglan
018 Yazar, temel giriş, tarib ya da kayıt numarasına göre düzenlenmiş

kataloglar
019 Sözlük katalogları

[.28] Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Kullanmayın; 010.44'de sınıflayın



.4

.42
Özel konular

Analitik (Niteleyici) bibliyografya
Kitapların yapısı ve bibliyografik tanımlarının analizi
Tarihi ve analitik bibliyografyayla ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Niteleyici kataloglamayı 025.32'de sınıflayın 

Tarihi bibliyografya için 002'ye bkz.
Kitap yayınlama için ayrıca 070.5'e bkz.

Sistematik bibliyografya
Bibliyografyaların hazırlanması ve derlenmesi

[.74]

011

Belirli bir bibliyografya türüne uygulanan sistematik bibliyografya, hem 
temel hem de yardımcı teknikler için 1 .Tablo'dan 028 notasyonu 
kullanılarak türle birlikte sınıflanciirıhr. Örneğin biyografik 
bibliyografyaların hazırlanması ve derlenmesi 012.028

Koleksiyonlar, rehberler, sergi katalogları
Kullanmayın; 011-019'da sınıflayın

*Bibliyografyalar
Kitapların, yazılı ve basılı malzemenin içinde yer aldığı genel 
bibliyografyaları (biçimi ne olursa olsun) burada sınıflayın
Görsel ve görsel-işitsel ortamlara ait bibliyografyalar 011.37'de sınıflanır
(011.09’da sınıflandırılan, belirli tarihi dönemlerde yayınlanmış eserlere 
ait kataloglar dışında) kataloglar 012-019'da sınıflanır

Kişiler, belirli bir grup yazara ait eserler, anonim ve takma isimli eserler, 
belirli yerlerden gelen eserler, belirli bir konuda ya da belirli bir disiplin 
içindeki eserler için hazırlanmış bibliyografyalar için 012-0!6'ya bkz.

ÖZET
011.001-.009 Standart altbölümler

.02-.09 [Başvuru eserleri, ücretsiz malzeme, belirli tarihi dönemlerde
yayınlanmış eserler]

.1 Evrensel bibliyografyalar

.2 Belirli dillerde yayınlanmış eserlerin genel bibliyografyaları

.3 Belirli formlarda yayınlanmış eserlerin genel bibliyografyaları

.4 Formun dışında belirli bibliyografik nitelikler gösteren eserlerin
genel bibliyografyaları

.5 Belirli tür yayıncılar tarafından yayınlanan eserlerin
bibliyografyaları

.6 Belirli tür kullanıcılar ve kütüphaneler için hazırlanmış
eserlerin genel bibliyografyaları

.7 Belirli tür içeriği olan eserlerin genel bibliyografyaları
.001 -.007 Standart altbölümler
.008 İnsan gruplarına göre hazırlanmış bibliyografyalar

Belirli kullanıcı türlerine yönelik eserlerin bibliyografyalarını 
011.6'da sınıflayın



.009

.03

.09

Tarihi, coğrafi, kişilere göre hazırlanmış bibliyografyalar
Belirli tarihi dönemlerde yayınlanmış eserlerin 
bibliyografyalarını 011.09'da, belirli yerlerden gelen eserlerin 
bibliyografyalarım 015'de sınıflayın

*Başvuru eserlerinin bibliyografyaları
Genel ansiklopedik eserleri 016.03'de, genel toplu biyografileri 016.92'de 
sınıflayın

*Ücretsiz malzemelerin bibliyografyaları

Belirli tarihi dönemlerde yayınlanmış eserlerin genel 
bibliyografyaları ve katalogları

Temel numara olan 011.09'a, l.Tablo'dan 0903-0905 arasında -090'ı
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 16. yy yayınlan
011.0931
Inkunabellerin (beşik baskıları, 1500 yılından önce basılmış eserler) 
bibliyografyalarını 011.42'de, belirli yerlerden gelen eserlerin 
bibliyografyalarını 015'de sınıflayın

.1

.2

011.1-011.7 Genel bibliyografyalar
Belirli bir koleksiyon ya da koleksiyon grubunda yer almayan eserlerin; 
belirli kuruluşlar tarafından ya da müzayede yoluyla satışa sunulmayan 
eserlerin; belirli konularla, kişilerle, ya da belirli bir yazarlık tipi ya da belirli 
yayın yerleriyle sınırlı olmayan eserlerin sınıflama cetvelleri
Nasıl düzenlenmiş olursa olsun
Başka bir talimat verilmemişse, bu listedeki iki ya da daha fazla altbölümü 
ilgilendiren özellikleri olan karmaşık konulan, listede en sonra gelen 
numara içinde sınıflayın. Örneğin Rus-dilindeki gazetelerin mikrofilmleri 
011.36 (011.29171 ya da 011.35 değil)
Kapsamlı eserleri 01 l'de, belirli bir tarihi dönemi kapsayan genel 
bibliyografya ve kataloglan, başka bir sınırlama yoksa, 011.09'da 
sınıflayın

Başvuru eserlerinin bibliyografyaları için 011.02'ye, ücretsiz 
malzemelerin bibliyografyaları için 011.03'e, genel kataloglar için 

017-019'a ayrıca bkz.

♦Evrensel bibliyografyalar

♦Belirli dillerde yayınlanmış eserlerin genel bibliyografyaları
Temel numara olan 011.2'ye, 6.Tablo'dan 2-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Rus dilindeki eserlerin genel bibliyografyaları 011.29171

♦Belirli yerlerden gelen eserlerin bibliyografyaları için l.Tablo'dan 091-099 notasyonunu 
eklemeyin; 015'de sınıflayın



Örnek: Optik sayısal diskler, elektronik yayıncılık ürünleri, makinayla 
okunabilecek formdaki diğer eserlerin bibliyografyaları
Bu numaranın kitapların, yazılı ve basılı formdaki eserlerin genel 
bibliyografyaları için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 011'de sınıflayın
Müzik notalarının bibliyografyaları 016.78026'da, haritacılıkla ilgili 
malzemelerin bibliyografyaları 016.912'de sınıflanır

Formu dışında helirli bibliyografik özellikler gösteren eserlerin genel 
bibliyografyaları için ayrıca 011,4'e hkz. Örneğin nadir eserler 011.44. 
Belirli tür içeriği olan eserlerin, örneğin rehberler, ders kitapları, tezler, 
bilgisayar programlarının bibliyografyaları için ayrıca 011.7'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 011.3 ile 011.77, 005.30296

> 011.31-011.35 Yazılı veya basılı formda
Kapsamlı eserleri, genel kitap bibliyografyalarını 01 l'de; yazılı ya da 
basılı eserlerin mikroformlarını 011.36'da sınıflayın

.31 *E1 yazmaları
El yazmalarıyla ilgili eserlerin bibliyografyaları 016.09l'e alındı 

.32 *Kağıt kaplı kitaplar (Karton ciltli kitaplar)

.33 ^Broşürler

.34 *Süreli yayınlar
Süreli yayınların genel dizinlerini burada sınıflayın
Süreli yayınlarla ilgili eserlerin genel bibliyografyaları 016.05'e 
alındı

Gazeteler için 011.35'e hkz.
Dizi (seri) halindeki eserler için ayrıca 011.48'e bkz.

.35 ^Gazeteler

.36 *Mikroformlar
Yazılı ve basılı malzemelerin küçük boyutlu kopyaları

.37 *Görsel ve görsel-işitsel ortamlar
Örnek: Saydam filmler (slaytlar), film şeritleri, hareketli filmler, resimler, 
video diskleri, video bantlar
Dramatik ve eğlencelik filmlerin ve video bantların bibliyografyaları 
016.79143'de sınıflanır
Mikroformları 011.36'da sınıflayın

Ses kayıtları için 011.38'e bkz.
Optik sayısal disklerin bibliyografyaları için ayrıca 011.3'e hkz. 

*Belirli yerlerden gelen eserlerin bibliyografyaları için l.Tablo'dan 091-099 notasyonunu 
eklemeyin; 015'de sınıflayın



*Ses kayıtları
Örnek: Kasetler, silindirler, plaklar, bantlar, kablolar; körler için 
konuşan kitaplar; kaydedilmiş radyo programları
Sesli filmleri 011.37'de, müzik kayıtlarını 016.780266'da 
sınıflayın

*Formun dışında belirli bibliyografik nitelikler gösteren eserlerin 
genel bibliyografyaları

Belirli formlarda yayınlanmış eserler için ayrıca 0113'e hkz.

.42

.44

.47

.48

.5

.52

.53

.532

.534

.54

.55

.56

.624

.6241

.6242

*İnkunabeller (beşik baskıları, 1500 yılından önce basılmış eserler) 
înkunabeller ile ilgili eserlerin bibliyografyaları 016.093’e alındı 

*Nadir eserler
Nadir eserler ile ilgili eserlerin bibliyografyaları 016.094'e alındı

înkunabeller (beşik baskıları, 1500 yılından önce hasılmış eserler) 
için 011.42'ye hkz.

*Ayrı basımlar
*Dizi (seri) halinde yayınlanan eserler

Süreli yayınlar için ayrıca 011.34'e bkz.
*Belirli tür yayıncılar tarafından yayınlanan eserlerin 
bibliyografyaları

*Uluslararası kuruluşların yayınları
Örnek: UNESCO yayınları

*Devlet yayınları
* Yasama organları ve bağlı komitelerin yayınları
* Yürütme organlarının yayınları

*Üniversite ve yüksek okul basımevlerinin yayınları
*Özel basımevlerinin yayınları

Sınırlı dağıtım amacıyla veya sınırlı miktarda baskı yapan 
basımevleri

* Yeraltı basımevlerinin yayınları
Gizli olarak basılan eserleri burada sınıflayın

*Belirli tür kullanıcılar ve kütüphaneler için hazırlanmış 
eserlerin genel bibliyografyaları

^Çocuklar ve genç yetişkinler için
Çocuklar için hazırlanmış eserlerin bibliyografyalarını burada 
sınıflayın

*Belirli cinsiyetler için
*Erkek çocuklar ve genç erkekler 
*Kız çocuklar ve genç kadınlar



.625 *Genç yetişkinler için
Genç erkekler için hazırlanmış eserleri Ol 1.624l'de, genç kadınlar 
için hazırlanmış eserleri Ol 1.6242'de sınıflayın

[.625 054] Çocuklar için
Numara kullanılmıyor; 011.62'de sınıflayın

[.625 055] Genç yetişkinler için
Numara kullanılmıyor; 011.625’de sınıflayın

.63 *Özürlü kullanıcılar için
Örnek: Braille (kör alfabesi), büyük puntolu yayınlar 
Körler için konuşan ve kaset kitapları 011.38'de sınıflayın

.67 *Belirli tür kütüphaneler için
Örnek: Halk kütüphanelerindeki kitaplar için bibliyografyalar

.7 *BeIirli tür içeriği olan eserlerin genel bibliyografyaları
Örnek: Rehberler, ders kitapları, çeviriler

Başvuru eserlerini 011.02'de, genel ansiklopedik eserleri 016.03'de 
sınıflayın

.73 *En iyi kitaplar
Belirli tür kullanıcılar ve kütüphaneler için en iyi kitapları 011.6'da 
sınıflayın

.75 *Tezler
Tez özetlerinin genel koleksiyonları genellikle burada (ya da 015'de) 
sınıflanır ama geniş bilgi verenler 080'de sınıflanır

.77 *Bilgisayar programları
Temel numara olan 011.77'ye, 005.31-005.39 arasında 005.3'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin sayısal mikrobilgisayarlar için 
hazırlanmış programların bibliyografyası 011.776

Bkz. Kılavuz 011.3 ile 011.7, 005.30296
^Belirli yerlerden gelen eserlerin bibliyografyaları için l.Tablo'dan 091-099 notasyonunu 

eklemeyin; 015'de sınıflayın



> 012-016 Kişilere, belirli yazar gruplarının eserlerine, 
anonim ve takma isimli eserlere, belirli yerlerden gelen 
eserlere, belirli konular ya da belirli disiplinlerdeki 
eserlere ait bibliyografya ve kataloglar

Aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin Romalı Katolik yazarların Fransızca 
olarak yayınlanan bilimsel eserleri 016.5 (013.22 ya da 015.44 değil)

Belirli konular ya da belirli disiplinlerdeki eserlerin
bibliyografya ve katalogları 016

Kişilere ait bibliyografya ve kataloglar 012
Anonim ve takma isimli eserlerin bibliyografya ve katalogları 014
Belirli yazar gruplarının eserlerine göre bibliyografya ve katalogları 013 
Belirli yerlerden gelen eserlerin bibliyografya ve katalogları 015

Kapsamlı eserleri 01 l'de sınıflayın

012 Kişilere ait bibliyografya ve kataloglar
Belirli bir konuyla açıkça ilişkili olmayan kişiler tarafından ya da onlar 
hakkındaki eserler
Biobibliyografyaları (biyografik bibliyografyaları) burada sınıflayın
Belirli bir konuyla ilişkili kişilerin biobibliyografyaları o konunun 
biyografileriyle birlikte sınıflanır. Örneğin psikologların 
biobibliyografyaları 150.92

013 Belirli yazar gruplarının eserlerinin bibliyografya 
ve katalogları

Belirli bir konuyu ele almayan eserler

Kişilere ait bibliyografya ve kataloglar için 012'ye hkz.

.03-.87 Yaşadıkları yer dışında ortak özellikleri olan yazarlar
Temel numara olan 013'e, T.Tablo'dan 03-87 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin kadın yazarlar 013.042

Coğrafya, tarih, ilgili disiplinlerde çalışan yazarlar için 0l3.89'a bkz 
Tezler için ayrıca 01 l.75’e bkz.

.89 Coğrafya, tarih, ilgili disiplinlerde çalışan yazarlar
Temel numara olan 013.89'a, 7.Tablo'dan -91-99 arasında -9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin arkeologlar 013.893

.9 Belirli bölgelerde, kıtalarda, ülkelerde, yerlerde yaşayan yazarlar
Temel numara olan 013.9'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
İrlanda'da yaşayan yazarlar 013.9415
Belirli bölgeler, kıtalar, ülkeler, yerlerde yaşayan ama başka ortak özellikleri 
olan yazarları 013.03-013.89 arasında sınıflayın



014 Anonim ve takma adla yazılmış eserlerin 
bibliyografya ve katalogları

Temel numara olan 014'e, 031-039 arasında 03’ü izle^'en numaralan (ancak 
çeşitli olgulara ait kitaplar için 02'yi değil) ekleyin. Örneğin anonim ve takma adla 
yazılmış Fransızca eserlerin bibliyografya ve katalogları 014.41

015 Belirli yerlerden gelen bibliyografya ve kataloglar
Belirli bölgeler, kıtalar, ülkeler, yerlerde ya da belirli yayıncılar tarafından 
yayınlanmış eserler
Belirli yüksek okul ve üniversite basımevlerinin satış kataloglarını [eskiden 
017-019], yayınevi kataloglarını [eskiden 070.50294], belirli kurumlar ve belirli 
yerlerdeki kuramlarda verilen dereceler için tezlerin bibliyografyaları ve 
kataloglarını burada sınıflayın
Temel numara olan 015'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Hong- 
Kong’da yayınlanan eserler 015.5125; sonra sonuca 0* ekleyin ve 011.1-011.7 
arasında 01 Ti izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Hong Kong üniversitesinde 
üst dereceler için verilen tezlerin bibliyografyaları 015.5125075

*Standart altbölümler için 00 ekleyin; l.Tablo’nun başındaki talimatlara bkz.



016 Belirli konularda ya da belirli disiplinlerdeki eserlerin 
bibliyografyaları ve katalogları

Liste ya da deneme formunda
Konuyla ilgili geniş bilgi vermeyen niteleyici notlar içeren notlu konu 
bibliyografyalarını, indeksleri [eskiden l.Tablo'dan 016 notasyonu kullanılarak 
konuyla birlikte sınıflanıyordu] burada sınıflayın
Temel numara olan 016'ya, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin süreli 
yayınlarla ilgili eserlerin bibliyografyaları 016.05 [eski 011.34], süreli 
yayınlarla ilgili eserlerin katalogları 016.05 [eski 017-019], elyazmalarıyla 
ilgili eserlerin bibliyografyaları 016.091 [eski 011.31], inkunabeller (1500 
yılından önce basılmış eserler) ile ilgili eserlerin bibliyografyaları 016.093 
011.42], nadir eserlerle ilgili eserlerin bibliyografyaları 016.094 [eski 011.44], 
felsefe bibliyografyaları 016.1
Birden fazla dildeki edebi eser bibliyografyaları ve katalogları 016.8088'de 
sınıflanır. Örneğin romanlar 016.80883
016'nın çeşitli altbölümlerine, sınıflandırılan bibliyografya ve kataloglar için 
değil ama bibliyografya ve kataloglarda sıralanan eserler için gerektiği biçimde 
l.Tablo'dan 01-09 notasyonunu ekleyin. Örneğin felsefe ile ilgili süreli 
yayınların bibliyografyaları 016.105, ama monografileri içeren seri halindeki 
felsefe eserlerinin bibliyografyaları 016.1 (016.105 değil)
Belirli bir konu ile ilgili kişilerin biobibliyografyalarmı konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin psikologların biobibliyografyalarmı 150.92'de; konuyla 
ilgili geniş bilgi veren özetler içeren bibliyografyaları konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin kimya ile ilgili geniş özetler veren bibliyografyalar 540

Konuya göre düzenlenmiş genel bibliyografyalar için OJJ'e, 
elyazmalarının bibliyografyaları için 011.3l’e, süreli yayınların 
genel bibliyografyaları için 011.34’e, gazete bibliyografyaları için 
01 l.35'e, görsel ve görsel-işitsel ortamların bibliyografyaları için 
011.37'ye, kaydedilmiş radyo programları bibliyografyaları için 
011,38'e, inkunabellerin (1500 yılından önce basılmış eserler) 
bibliyografyaları için 011.42'ye, nadir eserlerin bibliyografyaları için 
011,44’e, genel konu katalogları ve genel süreli yayın katalogları için 
017-019'a, konuyla sınırlı olmayan belirli süreli yayınların genel 
dizinleri için 050'ye ayrıca bkz.

Bkz. Kılavuz Tl—07 ile 016, 026



017

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

017-019 Genel kataloglar
Belirli bir koleksiyon ya da koleksiyonlar grubunda yer alan ya da yayıncı 
tarafından veya müzayede yoluyla değil de belirli bir kuruluş tarafından satışa 
sunulan ve belirli konularla, kişilerle ya da belirli bir yazarlık türüyle veya 
belirli yayın yerleriyle sınırlı olmayan eserlerin listeleri
Süreli yayınların genel kataloglarını ve bunların dizinlerini, toplu 
katalogları burada sınıflayın
* ile belirtilen her terimin notasyonuna 011.1-011.7 arasında 011'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin süreli yayınların sınıflanmış satış katalogları 
017.434
Belirli yüksekokul ve üniversite basımevlerinin satış katalogları 015'e, süreli 
yayınlarla ilgili eserlerin katalogları 016.05'e alındı
Kapsamlı eserleri 017'de, belirli tarihi dönemlerde yayınlanmış eserlerin 
genel kataloglarını 011.09'da, kişilere, belirli yazar gruplarının eserlerine, 
anonim ve takma isimle yazılmış eserlere, belirli yerlerden gelen eserlere, belirli 
konular ve belirli disiplinlerdeki eserlere ait katalogları 012-016'da sınıflayın

Genel bibliyografyalar için ayrıca 011.1-011 J’ye bkz.

tGenel konu katalogları
Kataloglarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli konularla ilgili katajogları 016'da; belirli bir tür konusuz kataloğu, katalog 
türüyle birlikte sınıflayın. Örneğin belirli yazar gruplarının eserleriyle ilgili 
kataloglar 013

017.1-017.4 Sınıflanmış kataloglar
Kapsamlı eserleri 017'de sınıflayın

*tÖzel olmayan kütüphanelerin sınıflanmış katalogları 

*tÖzel ve aile kütüphanelerinin sınıflanmış katalogları 

*tSmıflanmış müzayede katalogları

^tSmıflanmış satış katalogları
Sınıflanmış müzayede katalogları için 017.3’e bkz.

017.5-017.8 Alfabetik kataloglar
Kapsamlı eserleri 017'de sınıflayın

*tÖzel olmayan kütüphanelerin alfabetik konu katalogları 

*tÖzel ve aile kütüphanelerinin alfabetik konu katalogları 

*tKonulara göre alfabetik müzayede katalogları
*017-019’da belirtildiği gibi ekleyin
tBelirli yerlerden gelen eserlerin bibliyografyaları için l.Tablo'dan 091-099 notasyonunu 

eklemeyin; 015'de sınıflayın



.8 *tKonulara göre alfabetik satış katalogları
Konulara göre alfabetik müzayede katalogları için 0I7.7'ye bkz.

018 tYazar, temel giriş, tarih ya da kayıt numarasına göre 
düzenlenmiş kataloglar

Temel numara olan 018'e, 017.1-017.4 arasında 017'yi izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin özel ve aile kütüphaneleri için yazar katalogları 018.2

Kişilere ait kataloglar için ayrıca 012'ye bkz.

019 tSözlük kataloglar
Temel numara olan 019'a, 017.1-017.4 arasında 017'yi izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin sözlük halindeki müzayede katalogları 019.3

020 Kütüphane ve bilgilendirme bilimleri
Kitapların, diğer basılı ve yazılı kayıtların, görsel-işitsel ve makinayla 
okunan malzemenin, bilginin saptanması, toplanması, düzenlenmesi, 
yayılması ve kullanımıyla ilgili bilim ve sanat dalı
Arşivleri ve arşiv tekniklerini burada sınıflayın

Bibliyografyalar için OlO'a hkz.
Bilgilendirme kuramı için 003.54'e, bir yönetim hizmeti olarak kayıtların 
yönetimi için 651.5'e ayrıca hkz.
Bkz. Kılavuz 020

ÖZET
020.1-.9 Standart altbölümler
021 Kütüphaneler, arşivler, bilgilendirme merkezlerinin ilişkileri
022 Fiziksel yapının yönetimi
023 Personel yönetimi
025 Kütüphanelerin, arşivlerin, bilgilendirme merkezlerinin işleyişi
026 Belirli konulara ve disiplinlere ayrılmış kütüphaneler, arşivler, 

bilgilendirme merkezleri
027 Genel kütüphaneler, arşivler, bilgilendirme merkezleri
028 Diğer bilgilendirme kaynaklarının okunması ve kullanımı

.6 Kuruluşlar ve yönetim

[.601] Uluslararası kuruluşlar
Kullanmayın; 020.62l'de sınıflayın 

Ulu.sal, bölgesel, yerel ölçekteki, eyalet ölçeğindeki kuruluşlar 
Kullanmayın; 020.622-020.624'de sınıflayın 

Daimi meslek örgütleri
Uluslararası meslek örgütleri

Örnek; Uluslararası Kütüphane Demek ve Kurumlan Federasyonu 
*017-019’da belirtildiği gibi ekleyin
tBelirli yerlerden gelen eserlerin bibliyografyaları için l.Tablo'dan 091-099 notasyonunu 

eklemeyin; 015'de sınıflayın

[.603-.609]

.62

.621



.623

.6232

.6234

.624

[.68]

[.75]

Ulusal meslek örgütleri

021

Temel numara olan 020.622'ye, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Hindistan Kütüphane Demeği 020.62254, American 
Society for Information Science 020.62273

Bölge, eyalet, il düzeyindeki mesleki kuruluşlar
Bölge düzeyindeki mesleki kuruluşlar

Temel numara olan 020.6232'ye, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Güneydoğu Kütüphane Demeği 020.623275

Eyalet ve il düzeyindeki mesleki kuruluşlar
Temel numara olan 020.6234'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Ontario Kütüphane Derneği 020.6234713

Mesleki yerel kuruluşlar
Temel numara olan 020.624'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin New York Kütüphane Demeği 020.6247471

Yönetim
Kullanmayın; 025.l'de sınıflayın

Kitap toplama
Kullanmayın; 002.075'de sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Karşılaştırmalı kütüphaneciliği, kütüphaneciliğin tarihi, coğrafi, 
kişilere göre ele alınışını (kütüphanecilerin görev yaptıkları binalar ve 
kurumlardan ayrı olarak ne yaptıkları) burada sınıflayın
Kütüphanelerin tarihi ve kişilere göre ele alınışını 027.009'da, coğrafi 
ele alınışını 027.01-027.09'da sınıflayın

Kütüphaneler, arşivler, bilgilendirme merkezlerinin 
ilişkileri

Bilgi depolama merkezi olarak rolleri dahil
Toplumsal bir güç olarak kütüphaneler, arşivler, bilgilendirme merkezlerini 
burada sınıflayın

Kullanıcıları yönlendirme ve eğitim el kitapları için 025.56'ya; 
kütüphaneler, arşivler, bilgilendirme merkezleri ile ilgili kapsamlı eserler
için 027'ye ayrıca hkz.

[.001-.009] Standart altbölümler
021.01-021.09'a alındı

.01 -.09 Standart altbölümler [eski 021.001 -021.009]

.2 Toplumla ilişkiler

.24 Eğitsel rolü
Diğer eğitim kurumlarıyla ilişkiler için 021.3'e hkz.

.26 Kültürel rolü
Örnek: Toplumsal kültür programlarının desteklenmesi



.28 Bilgilendirme rolü
Örnek: Toplumsal etkinlik programlarında bilgilendirme merkezi

.3 Diğer eğitim kurumlarıyla ilişkiler

Örnek: Müzelerle ilişkiler

.6 İşbirliği ve ağlar
Örnek: Sistemlerin merkezileştirilmesi

[.62] Şubeler
Numara kullanılmıyor; 021.6'da sınıflayın

.64 İşbirliği
Bibliyografik merkezler dahil
Belirli bir etkinlikle ilgili işbirliğini etkinlikle birlikte sınıflayın.
Örneğin ortak kataloglama 025.35

Ağlar için 021.65'e hkz.

.642 Toplu kataloglar yoluyla işbirliği
Belirli toplu kataloglar için ayrıca 017-019'a hkz.

.65 Ağlar, sistemler, konsorsiyumlar
Belirli tür kurumlar için ağlar, sistemler ve konsorsiyumları 026-027'de; 
belirli işlevlerle ilgili ağlar, sistemler ve konsorsiyumları işlevle birlikte
sınıflayın. Örneğin kütüphanelerarası ödünç verme ağları 025.62

.7 Kütüphanelerin, arşivlerin, bilgilendirme merkezlerinin tanıtımı
Örnek: Kütüphane dostları organizasyonları
Halkla ilişkileri burada sınıflayın
Reklam ve tanıtımı 659.1902'de sınıflayın

.8 Devletle ilişkiler
Devletle ilgili seviyeden bağımsız olarak
Örnek: Değişim, bağışlar, derleme açısından kütüphane-devlet ilişkileri; 
politik baskılar

Değişim, bağış, derleme yoluyla sağlama için ayrıca 025.26'ya 
hkz. ' '

.82 Komisyonlar ve yönetim kurulları

.83 Mali destek
Mali yönetim için ayrıca 025.1 l'e hkz.



022 Fiziksel yapının idaresi
Okuma salonları ve diğer özel odalar, gezici kütüphaneler dahil
Esas olarak başka etkinliklere göre düzenlenmiş binalardaki kütüphane 
bölümlerini, örneğin okul kütüphanelerinin fiziksel yapılarını; fiziksel 
yapının bakımını burada sınıflayın

Koleksiyonların fiziksel güvenliği için ayrıca 025.82'ye hkz.

.1 Yer ve konum

.3 Binalar
Binaların planlanmasını burada sınıflayın

Kütüphane mimarisi için ayrıca 727.8'e bkz.

.309 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış [eski022.33]

.31 Belirli tür kurumlar için
Temel numara olan 022.3l'e, 027.1-027.8 arasında 027'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin yüksek okul kütüphane binaları 022.317

[.33] Tarihi, coğrafi,kişilere göre ele alış
022.309'a alındı

.4 Raflar ve raf düzeni
Açık ve kapalı rafların karşılaştırılması için 025.81 'e ayrıca hkz.

.7 Aydınlatma

.8 Isıtma, havalandırma, iklimlendirme

.9 Donanım, mobilya, mefruşat
Raflar ve raf düzeni için 022.4'e hkz.

Kütüphaneler, arşivler, bilgilendirme merkezlerindeki bilgisayarlar ile ilgili 
kapsamlı eserleri 025.00285'de sınıflayın

023

İşaretler için ayrıca 025.56'ya hkz.

Personel yönetimi

023.2-023.4 Görev türleri
Belirli tip görevler için görev tanımlan ile ünvanları burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 023'de sınıflayın

Profesyonel görevler
Örnek; Kütüphaneciler, danışmanlar, sistem analistleri 
İdari görevleri 023.4’te sınıflayın



.4

.7

Teknik görevler
Örnek: Kütüphane teknisyenleri ve yardımcıları, yarı-profesyoneller, 
meslek dışı personel, yazıcılar, yardımcılar
İdari görevleri 023.4'de sınıflayın

İdari görevler
Ünvanlar ve görev tanımları

Belirli tip görevler için ünvanlar ve görev tanımlarını 023.2-023.4'de 
sınıflayın

[.700 1-.700 9] Standart altbölümler 
023.701-023.709'a alındı

Standart altbölümler 023.7001-023.7009]

[024]

025

.701-.709

.8 Hizmet-içi eğitim
Kurum içinde verilen kursları ve uygulanan programları burada 
sınıflayın
Fiilen çalışan kütüphane personeli için hazırlanan kurslar ve programlarla 
ilgili kapsamlı eserleri, l.Tablo'dan 0715 notasyonunu kullanarak 
02^0.715'de; belirli tip görevler için hizmet-içi eğitimi 023.2-023.4'de 
sınıflayın

.9 Personel yönetiminin öğeleri
Örnek: işe alma, seçme, denetleme, işçi-işveren ilişkileri, performans 
değerlendirmesi, ücret ve maaş yönetimi
Personel el kitapları, kurallar, yönergeler dahil
Belirli tip görevlere uygulanan personel yönetimi öğelerini 023.2-023.4'de 
sınıflayın

Hizmet-içi eğitim için 023.8’e bkz.

[Kullanılmıyor]
En son 18. Basımda kullanıldı

Kütüphanelerin, arşivlerin, bilgilendirme 
merkezlerinin işleyişi

Dokümantasyonu (kayıtlı bilginin sistematik olarak derlenmesi, düzenlemesi, 
depolanması, erişilebilirliği ve yayılması) burada sınıflayın
Standart altbölümler için 025.001-025.009'i kullanın
Belirli tür kurumlardaki işleyiş ile ilgili kapsamlı eserleri 026-027'de 
sınıflayın

ÖZET
025.02-.06 [Teknik işlemler, bilgi depolama ve bilgiye erişim sistemleri]

.1 Yönetim

.2 Koleksiyon geliştirme ve sağlama

.3 Bibliyografik analiz ve kontrol

.4 Konu analizi ve kontrolü

.5 Kullanıcı hizmetleri

.6 Ödünç verme hizmetleri

.7 Depolama ve kullanım için fiziksel hazırlık

.8 Koleksiyonların bakımı ve korunması



.02 Teknik işlemler
Ticari ve ticari olmayan işlem merkezlerini burada sınıflayın 
Belirli bir teknik işlemi işlemle birlikte sınıflayın. Örneğin sağlama 
(aksesyon) 025.2

.04 Bilginin depolanması ve erişiminde otomasyon sistemleri
Anımsama, kesinlik, ilgi, ilgisizlik [tümü eski001.539] dahil
Bilgi depolama ve erişiminde otomasyon sistemlerinde arama ve erişmeyi; 
bilginin depolanması, aranması ve erişiminde otomasyon ile ilgili 
kapsamlı eserleri; veri tabanları ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
Bilgi depolama ve erişiminde otomasyon sistemlerinin, veri tabanlarının 
bilgisayar bilimleriyle ilgili yönlerini 005.74'de; bilgi depolamayı 
025.3'de; belirli bir bilgi depolama ve erişim sistemi türünü, söz konusu 
türle birlikte sınıflayın. Örneğin çevrim-içi kataloglar 025.3132

Belirli disiplinlere ve konulara ayrılmış bilgi depolama ve erişim 
sistemleri için 025.06'ya hkz.
Bilgi depolama ve erişiminde otomasyon sistemleri kullanımının 
yönetimi için ayrıca 658.4038011'e bkz.
Bkz. Kılavuz 005.74

.06 Belirli disiplin ve konulara özgü bilgi depolama ve erişimde
otomasyon sistemleri

Belirli disiplinler ve konulann dökümantasyonunu burada sınıflayın
Temel numara olan 025.06'ya, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System-Tıbbî 
Eserler Analiz ve Erişim Sistemi) 025.0661

.1 Yönetim
Belirli bir işlevin yönetimini, l.Tablo'dan 068 notasyonunu kullanarak işlevle 
birlikte sınıflayın. Örneğin kataloglamanın yönetimi 025.3068

Fiziksel yapının yönetimi için 022; personel yönetimi için 023'e hkz.

.11 Bütçe (Finansman)
Kullanıcı ücretleri ile ilgili kapsamlı eserler dahil
Devletin mali desteğini 021.83; belirli bir hizmet için ödenen kullanıcı 
ücretlerini l.Tablo'dan 0681 notasyonunu kullanarak hizmetle birlikte 
sınıflayın. Örneğin otomasyon sisteminde bilgi arama ve erişim için 
ödenen ücretler 025.040681



.12

[.129]

.17

.19

.2

.21

Çoğaltma hizmetleri (Reprografi)
Telif haklan yasalarından kaynaklanan idari sorunlar dahil
Fotografik yolla çoğaltma (fotokopi) hizmetleri, baskı hizmetlerini 
burada sınıflayın
Kütüphaneler, arşivler, enformasyon merkezleri tarafından yapılan 
yayıncılık 070.594'e alındı
Fotografik yolla çoğaltma ile ilgili disiplinlerarası eserleri 686.4'de 
sınıflayın

Telif haklan yasası için 346.0482'ye, hasım teknolojisi için 
686.2'ye ayrıca hkz.

Çoğaltma hizmetleri (Reprografi)
Numara kullanılmıyor; 025.12'de sınıflayın

Özel malzemelerden oluşan koleksiyonların yönetimi
Kitap dışı materyalleri, özel malzemelere ilişkin uygulamalarla ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Temel numara olan 025.17'ye, 025.341-025.349 arasında 025.34 u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin harita koleksiyonlarının yönetimi 
025.176, süreli yayınlarla ilgili kapsamlı uygulamalar 025.1732
Özel malzemelere ilişkin belirli tür uygulamaları türle birlikte 
sınıflayın. Örneğin özel formlardaki malzeme ile ilgili 
koleksiyonları geliştirme ve sağlama 025.28

Belirli tip kurumların yönetimi
Temel numara olan 025.19'a, 026-027 arasında 02'yi izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin orta dereceli okul kütüphanelerinin yönetimi 
025.1978223
Belirli tip bir kurumdaki belirli bir işlevin yönetimini işlevle birlikte 
sınıflayın. Örneğin bir harita kütüphanesindeki harita 
koleksiyonunun yönetimi 025.176

Koleksiyon geliştirme ve sağlama
Koleksiyon geliştirme

Koleksiyon analizi, değerlendirmesi, yönetimini; ortak koleksiyon 
geliştirmeyi; seçim politikası ve işlemlerini burada sınıflayın
Belirli tür malzemelerle ilgili koleksiyon geliştirmeyi 025.27-025.29'de 
sınıflayın

Onay planlan için 025.233'e hkz.

Sansür
Düşünce özgürlüğüne ilişkin kütüphane politikaları ve 
uygulamalarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Koleksiyon geliştirmeden çok kütüphane işlemlerindeki düşünce 
özgürlüğüne ilişkin politika ve uygulamaları işlemle birlikte 
sınıflayın. Örneğin dolaşım hizmetleri 025.6

Yasaklanmış eserler için 098.l'e, sansür ile ilgili sosyolojik 
çalışmalar için 306.376'ya, insan haklarından hiri olarak düşünce 
özgürlüğü için 323.44'e, sansür yasaları için 344.053l'e, düşünce 
özgürlüğüyle ilgili yasalar için 342.0853'e, sansür ile ilgili 
disiplinlerarası eserler için 363.3l'e ayrıca hkz.



.216 Ayıklama
Depoya kaldırma amacıyla yapılan ayıklamalar dahil

.218 Belirli tip kuramlarda koleksiyon geliştirme
Temel numara olan 025.218'e, 026-027 arasında 02'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin akademik kütüphanelerde koleksiyon 
geliştirme 025.21877
Belirli tip kurumlarda sansürü 025.213'de, belirli tip kurumlarda 
ayıklamayı 025.216'da sınıflayın

.23 Satmalma yoluyla sağlama
Belirli tip malzemelerin satmalma yoluyla sağlanmasını 025.27- 
025.29'da sınıflayın

.233 Satıcılarla ilişkiler
Örnek; Satıcının seçimi 
Onay planları, geniş kapsamlı siparişler dahil

.236 Büro işlemleri
Örnek: sipariş hazırlama, talepte bulunma, faturaları işleme koyma, 
kayıt tutma
Satmalma yoluyla sağlama sırasındaki büro işlemlerinde 
kullanılan formlar dahil

.26 Değişim, bağış, derleme yoluyla sağlama
Örnek: telif haklarıyla ilgili derlemeler
Değişim merkezleri ve kuruluşları. Örneğin Universal Serials and Book 
Exchange (Evrensel Kitap ve Süreli Yayın Değişim Merkezi); değişim, 
bağış, derleme için kullanılan formlar dahil
Belirli tip malzemelerin değişim, bağış, derleme yoluyla sağlanmasını 
025.27-025.29'da sınıflayın

025.27-025.29 Belirli tip malzeme koleksiyonlarının geliştirilmesi 
ve sağlanması

Kapsamlı eserleri 025.2'de sınıflayın

Belirli disiplinler ve konularla ilgili malzeme koleksiyonlarının 
geliştirilmesi ve sağlanması

Temel numara olan 025.27'ye, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
sosyal bilimlerde malzeme sağlama 025.273
Alan çalışmalarında kullanılan malzeme koleksiyonlarının 
geliştirilmesi ve sağlamayı 025.29'da sınıflayın

Belirli biçimlerdeki malzemelerde koleksiyon geliştirme ve sağlama
Temel numara olan 025.28'e, 025.341-025.349 arasında 025.34'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin harita sağlama 025.286
Belirli disiplinler ve konularla ilgili özel biçimlerdeki malzemelerde 
koleksiyon geliştirme ve sağlamayı 025.27’de sınıflayın



Coğrafi alanlardan gelen malzeme koleksiyonlarının geliştirilmesi 
ve sağlama

Yabancı yayınlar, alan çalışmaları ile ilgili malzeme koleksiyonlarının 
geliştirilmesi ve sağlanmasını burada sınıflayın
Temel numara olan 025.29'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Latin Amerika'dan gelen malzemelerin sağlanması 025.298
Coğrafi alanlardan gelen belirli disiplinler ve konularla ilgili malzeme 
koleksiyonlarının geliştirilmesi ve sağlanmasını 025.27'de, coğrafi 
alanlardan gelen özel formlardaki malzeme koleksiyonlarının 
geliştirilmesi ve sağlanmasını 025.28'de sınıflayın

Bibliyografik analiz ve kontrol
Örnek; Yayın sırasında kataloglama
Uluslararası Standart Kitap Numaraları (ISBN) dahil
Kataloglama ve sınıflama, dizin hazırlama, bilgi depolama ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli bir sistem kullanarak bilgi depolamayı sistemle birlikte sınıflayın. 
Örneğin koordinat (kavramsal eşgüdüm-eşleme) dizinleme yoluyla bilgi 
depolama 025.484
Çoklu bilgi kaynaklan kullanarak bilgi arama ve erişme 025.524 içinde 
sınıflanır, ama belirli bir sistem kullanarak bilgi arama ve erişme 
[eski 025.524] sistemle birlikte sınıflanır. Örneğin çevrim-içi katalog 
kullanarak arama 025.3132

Konu analizi ve kontrolü için 025.4'e bkz.
Bil^i depolama ve erişim sistemleriyle ilgili kapsamlı eserler için ayrıca 
025.04'e bkz.
Bkz. Kılavuz 025.3

025.301-.309
.31
.32
.34

.35

.39

[.302 18]

.302 855 72

ÖZET
Standart altbölümler 

Katalog
Niteleyici kataloglama
Özel malzemelerin kataloglanması, sınıflaması, dizin haline 
getirilmesi
Ortak kataloglama, sınıflama, dizin hazırlama
Yeniden kataloglama, yeniden sınıflama, yeniden dizin hazırlama

Standartlar
Kullanmayın; 025.3'de sınıflayın
025.3'ün herhangi bir altbölümüne l.Tablo'dan 0218 
notasyonunu eklemeyin

Bkz. Kılavuz 025.3

Bilgisayar veri sunumu, kayıt formadan, hazırlama ile 
ilgili uygulamalar

Makina ile okunabilen katalog kayıt formatlannı 
025.316'da, veri girişi, makine ile okunabilen forma 
dönüştürmeyi 025.317'de sınıflayın



.302 855 74

.302 855 748

Bilgisayar veri dosyaları ve veri tabanları
Kataloglama ve dizin hazırlamada kullanılan veri dosyalan 
ve veri tabanlarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Belirli amaçlarla kullanılan veri dosyaları ve veri 
tabanlarım söz konusu amaçla birlikte sınıflayın.
Örneğin çevrim-içi kataloglar 025.3132

Bilgisayarla sıralama uygulamaları
Katalog kayıtlarının bilgisayarla sıralanmasını 
025.3177'de sınıflayın

.31 Katalog

.313 Form
Örnek; Kitap, kart, mikroform kataloglar

.3132 Çevrim-içi kataloglar

.315 Yapı
Örnek: Sınıflanmış, bölünmüş, birleştirilmiş kataloglar

.316 Makine ile okunabilen katalog kayıt formatları
Örnek: Ortak İletişim Formatı (CCF; Common Communication 
Format)
Makina ile okunabilen katalog kayıtlarının iletişim ve iç 
formatlannı; Makina ile okunabilen kataloglamayı (MARC; 
Machine-Readable Cataloging); katalog kayıtları için makine ile 
okunabilir formatlar, makine ile okunabilir katalog ve dizin 
kayıtları fomiatları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Katalog kayıtları için görüntü formatlannı 025.313; katalog 
kayıtları için girdi formatlannı 025.317; belirli türdeki katalog 
kayıtları için formatları l.Tablo'dan 0285572 notasyonunu 
kullanarak 025.32- 025.49 arasında türle birlikte sınıflayın.
Örneğin Ad otorite formatları 025.32220285572, süreli yayın 
formatları 025.34320285572, konu otorite formatları 
025.49000285572

.317 Değiştirme ve bakım
Örnek: Elle ve makineyle okunabilen katalog kayıtlarının 
hazırlanması, düzeltilmesi ve güncelleştirilmesi
Yeniden kataloglama ve yeniden sınıflama ile birleştirilmiş geriye 
dönük değiştirmeyi 025.39'da sınıflayın

.3173 Geriye dönük değiştirme

.317 7 Dizinleme
Katalog kayıtlarının bilgisayarla sıralanması dahil
Dizinleme kurallarını burada sınıflayın

.32 Niteleyici kataloglama
Niteleyici kataloglama kurallarını burada sınıflayın. Örneğin 
Anglo-Amerikan Kataloglama kuralları
Özel malzemelerin niteleyici kataloglamasını 025.34'de, ortak niteleyici 
kataloglamayı 025.35'de, yeniden kataloglamayı 025.393'de 
sınıflayın



.322 Giriş öğesinin belirlenmesi ve başlığın biçimi
Örnek: Tüzel kuruluşlar, gerçek kişiler, tek biçim eser adları 
Yazar-eser adı dizinlerinin hazırlanmasını burada sınıflayın

.322 2 Ad ve eser adı otorite dizini
Danışma yapısı dahil

.324 Bibliyografik tanımlama
Bibliyografik tanımlama ile ilgili kuralları burada sınıflayın. 
Örneğin Uluslararası Standart Bibliyografik Tanımlama (ISBD)

.34 Özel malzemelerin kataloglanması, sınıflaması, dizin haline
getirilmesi

Kitap dışı materyalleri burada sınıflayın
Özel materyallere ilişkin uygulamalarla ilgili kapsamlı eserler için 
ayrıca 025.17'ye hkz.

ÖZET
025.341 El yazmaları, arşiv malzemeleri nadir eserler

.342 Gazete kupürleri, tek yüzü baskılı el ilanları, broşürler

.343 Süreli yayınlar, devlet yayınları, raporlar

.344 Makina ile okunabilen malzemeler

.346 Haritalar, atlaslar, küreler

.347 Resimler ve projeksiyon malzemeleri

.348 Ses kayıtları ve müzik notaları

.349 Diğer özel malzemeler

.341 El yazmaları, arşiv malzemeleri, nadir eserler

.3412 El yazmaları

.3414 Arşiv malzemeleri
El yazmalarını 025.3412'de sınıflayın

.3416 Nadir eserler
El yazmalarını 025.3412'de, arşiv malzemelerini 025.3414'de 
sınıflayın

.342 Gazete kupürleri, tek yüzü baskılı el ilanları, broşürler
Dikey dosyaların içindekileri, basılmış kısa ömürlü malzemeleri 
burada sınıflayın

.343 Süreli yayınlar, devlet yayınları, raporlar

.343 2 Süreli yayınlar
Örnek: CONSER Projesi (Süreli yayınların ortak dönüşümü). 
Uluslararası Süreli Yayın Veri Programı (ISDP)
Uluslararası Standart Süreli Yayın Numaraları (ISSNs) dahil

.343 4 Devlet yayınları
Devlet süreli yayınlarını 025.3432'de sınıflayın



.343 6

.344

.346

.347

.347 1 

.347 3 

.348 

.348 2

.348 8 

.349

.349 2

.349 4 

.349 6

.39

Raporlar
Süreli raporları 025.3432'de, devlet raporlarını 025.3434'de 
sınıflayın

Makina ile okunabilen malzemeler [ei'/:/025.349]
Bilgisayar yazılımlarını burada sınıflayın

Haritalar, atlaslar, küreler

Resimler ve projeksiyon malzemeleri
Görsel-işitsel malzemelerle ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Ses kayıtlan ve müzik notaları için 025.348’e; haritalar, 
atlaslar, küreler için 025.346’ya; diğer özel malzemeler için 
025.349’a hkz. '

Resimler ve baskılar

Filmler, film şeritleri, slaytlar, videobantlar 

Ses kayıtlan ve müzik notaları 

Ses kayıtları
Örnek: Kasetler, silindirler, plaklar, bantlar, kablolar 
Sesli film ve videobantları 025.3473'de sınıflayın

Müzik notaları

Diğer özel malzemeler
Örnek: Büyük boyutlu yayınlar, gerçek malzeme 
Makina ile okunabilen malzemeler 025.344'e alındı

Kabartma harfli yayınlar 
Örnek: Braille (kör alfabesi)

Mikroformlar

Oyunlar, modeller, minyatürler, medya setleri
Diyorama, ışıklı kartlar dahil

Ortak kataloglama, sınıflama, dizin hazırlama
Omek: Yazar otorite dizinlerinin ortak olarak geliştirilmesi
Özel malzemenin ortak kataloglanması, sınıflanması, dizin haline 
getirilmesini 025.34'de sınıflayın

Yeniden kataloglama, yeniden sınıflama, yeniden dizin hazırlama
Özel malzemenin yeniden kataloglanması, yeniden sınıflaması, 
yeniden dizin haline getirilmesini 025.34'de sınıflayın

Yeniden kataloglama
Genel yaklaşım: Tanımlama ve konu

Yeniden sınıflama için ayrıca 025.396'ya hkz.



.396 Yeniden sınıflama

.4 Konu analizi ve kontrolü

[.402 18] Standartlar
Kullanmayın, 025.4'de sınıflayın
025.4'ün hiçbir altbölümüne l.Tablo'dan 0218 notasyonunu 
eklemeyin

Bkz. Kılavuz 025.3

.402 8 Özetleme teknikleri; yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar,
gereçler, malzemeler

Özetlerin kompozisyonunu 808.062'de sınıflayın

.42 Sınıflama ve yer dizin (shelflist) hazırlama
Özel malzemenin sınıflamasını 025.34'de, ortak sınıflamayı 
025.35'de, yeniden sınıflamayı 025.396'da sınıflayın

Genel sınıflama sistemleri için 025.43'e; belirli disiplinler ve 
konuların sınıflaması için 025.46'ya bkz.

.428 Yer dizin (shelflist) hazırlama
Kitap numaraları verme (bir koleksiyondaki bir materyali aynı sınıf 
numarası içindeki diğer materyallerden ayıran bir yer numarasında 
yer alan semboller)

Uluslararası Standart Kitap Numaraları (ISBNs) için ayrıca 
025.3’e bkz.

.43 Genel sınıflama sistemleri
Belirli konulara ve disiplinlere uygulanmış genel sınıflama 
sistemlerinin bölümlerini 025.46'da sınıflayın. Örneğin Kongre 
Kütüphanesi Sınıflaması L Sınıfı Eğitim 025.4637

.431 Dewey Onlu Sınıflama

.432 Evrensel Onlu Sınıflama

.433 Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi

.434 Blis Bibliyografik Sınıflama

.435 Ranganathan Kolon Sınıflama Sistemi

.46 Belirli disiplinlerin ve konuların sınıflaması
Thesaurofacet sistemlerini burada sınıflayın
Temel numara olan 025.46'ya, 001-999 notasyonunu ekleyin.Örneğin 
eğitimin sınıflanması 025.4637

.47 Konu kataloglaması
Konu otorite dizinleri, danışma yapısı 025.49'a alındı
Özel malzemelerin konu kataloglamasını 025.34'de, ortak konu 
kataloglamasını 025.35'de, yeniden kataloglamayı 025.393'de 
sınıflayın

Denetimli konu sözcük hazneleri (lügatçeler) için 025.49'a bkz.



.48 Konu dizinlemesi
Tek tek, dizi halindeki, toplu kayıtların, elle ve mekanik olarak dizin 
haline getirilmesi
Aktarma (alıntı) dizinleri (citation indexing) hazırlanması dahil
Özel malzemeleri dizinlemeyi 025.34'de, ortak dizin hazırlamayı 
025.35'de, yeniden dizinlemeyi 025.39'da sınıflayın

Denetimli konu sözcük hazneleri (lügatçeler) için 025.49'a bkz.

.482 Öneşgüdümlü (kavramların öneşgüdümü) dizin
hazırlama

Örnek: Zincir dizinler (chain indexing), PRECIS, bağıntılı dizinler 
(ilişkili dizinler)

Öneşgüdümlü sınıflama için 025.42'ye, öneşgüdümlü konu 
kataloglaması için 025.47'ye ayrıca bkz.

.484 Eşgüdümlü ve sonradan eşgüdümlü dizin hazırlama
Örnek: Uniterm (tek terimli) dizin, optik eşleme kartları sistemi

.486 Eser adlarına göre hazırlanan dizinler
Örnek: Anahtar sözcük (catchcword), KWIC (içerik içinde anahtar 
sözcük), KWOC (içerik dışında anahtar sözcük) dizinleri

.49 Denetimli konu sözcük hazneleri (lügatçeler)
Konu otorite dizinlerini, danışma yapısını [ikisi de eski 025.47], 
tanıtaçları, dizin terimlerini, konu başlıklarını, thesaurus'ları burada 
sınıflayın
Standart altbölümler için 025.490001-025.490009'u kullanın 
Thesaurofacetleri 025.46'da sınıflayın

.490 01-.499 99 Belirli disiplinler ve konular için lügatçeler
Temel numara olan 025.49'a, 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin bilim alanında konu başlıkları 025.495

.523

Kullanıcı hizmetleri
Özel gruplar ve kuruluşlara verilen kütüphane hizmetlerini 027.6'da; 
burada belirtilmeyen belirli bir hizmeti konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
fotokopi hizmetleri 025.12, dolaşım (ödünç verme) hizmetleri 025.6, 
çocuklara masal anlatma 027.6251

Danışma ve bilgilendirme hizmetleri
Danışma ve bilgilendirme hizmetlerini burada sınıflayın; bilgilendirme 
araçlarının yaratılmasını değil kullanılmasını ya da kullanılmasına 
yardımcı olmayı içeren hizmetler
Bilgi depolama ve erişim sistemlerinin yaratılması ve kullanımıyla 
ilgili kapsamlı eserleri 025.04'de, belirli bibliyografik kontrol araçlarını 
025.3'de; bilgi kaynağı olarak kitap ve diğer ortamların kullanımını 
028.7'de sınıflayın

Ortak bilgilendirme hizmetleri



.525

.527

Bilgi arama ve erişim
Çoklu bilgi kaynaklarının kullanımı. Örneğin kütüphane 
kataloğu, danışma eserleri, bilgi depolama ve erişimde otoma.syon 
sistemleri
Arama stratejisini burada sınıflayın
Belirli bir sistem kullanarak bilgi arama ve erişim sisteme alındı. 
Örneğin tıbbi bilgi depolama ve erişimde otomasyon sistemlerinden 
arama 025.0661, çevnm-içi katalog tarama 025.3132, ortak 
dizinlerden erişim 025.484

Bil^i depolama ve erişimde otomasyon sistemleri için ayrıca 
025.04'e hkz.

Seçmeli Bilgi Yayımı (SDI: Selective dissemination of 
information)

Güncel duyuru programlarını burada sınıflayın

Belirli tip kurumlarda başvuru ve bilgilendirme hizmetleri
Temel numara olan 025.527'ye, 026-027 arasında 02'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin yüksek okul ve üniversite 
kütüphanelerinde başvuru ve bilgilendirme hizmetleri 025.52777'de; 
ancak, özel gruplara ve kuruluşlara verilen başvuru ve bilgilendirme 
hizmetlerini 027.6'da sınıflayın
Belirli tip kurumlarda danışma ve bilgilendirme hizmetlerinin belirli 
yönlerini 025.523-025.525'de sınıflayın

Kişilere ve gruplara verilen okuyucu danışmanlık hizmetleri
Eğlence ve kişisel gelişme kaynağı olarak kitapların ve diğer 
ortamların kullanımı için ayrıca 028.8'e hkz.

Kullanıcılar için yönlendirme ve bibliyografik talimatlar
İşaretler, kullanma kuralları, kullanıcı el kitapları dahil
Temel numara olan 025.56'ya, 026-027 arasında 02'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin halk kütüphanelerinde yönlendirme 
025.5674; ancak özel gruplar ve kuruluşlara yönelik yönlendirme ve 
bibliyografik talimatları 027.6’da sınıflayın

Kütüphane kullanma çalışmaları
Temel numara olan 025.58'e, 026-027 arasında 02'yi izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin devlet kütüphanelerinin kullanımı 025.5875; ancak 
özel gruplar ve kuruluşlar için kütüphane kullanma çalışmalarını 027.6’da 
sınıflayın
Belirli sistemler ve hizmetleri kullanma çalışmalarını sistem ya da 
hizmetle birlikte sınıflayın. Örneğin katalog kullanma çalışmaları 
025.313, kütüphanelerarası ödünç verme sistemini kullanma 
çalışması 025.62

Ödünç verme hizmetleri
Malzemelerin ödünç verilmesi ve kiralanması, ödünç verilen ve kiralanan 
malzemeye ilişkin kayıtların tutulması
Belge teslimatını burada sınıflayın

Kütüphanelerarası ödünç verme
Kurallar dahil



Depolama ve kullanım için fiziksel hazırlık
Örnek: Ciltleme, etiketleme, cepleme 
Onarım ve yenilemeler dahil 
Korumayı 025.84'de sınıflayın

Koleksiyonların bakımı ve korunması
Onarım ve yenilemeyi 025.7'de sınıflayın

.8

.81

.82

.84

Koleksiyonların fiziksel düzeni ve erişim
Örnek: Kapalı ve açık raflar, değişik formatlardaki malzemelerin 
birlikte yerleştirilmesi

Hırsızlığa ve diğer tehlikelere karşı güvenlik
Envanter hazırlanması dahil

Koruma
Onarım ve yenileme için 025.7'ye bkz.

026

026-027 Belirli tür kurumlar
Belirli kütüphaneleri, arşivleri, bilgilendirme merkezlerini ve onların 
koleksiyonlarını; belirli tür kurumların sistemlerini ve şebekelerini; belirli 
tür kurumların işleyişiyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 027'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 026-027

Belirli konulara ve disiplinlere ayrılmış kütüphaneler, 
arşivler, bilgilendirme merkezleri

Belirli disiplinler ve konulardaki bilgilendirme kuruluşlarım ve kütüphane 
bölümlerini ve koleksiyonları; arşivler, özel kütüphanelerle ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Belirli disiplinlere ve konulara ayrılmamış özel kütüphaneleri 027.6'da 
sınıflayın. Örneğin genel müze kütüphaneleri 027.68, gazete bürolarındaki 
genel kütüphaneler 027.69

Bkz. Kılavuz Tl—07 ile 016, 026

.000 1-.000 5 Standart altbölümler

.000 6 Kuruluşlar
[.000 68] Yönetim

Kullanmayın; 025.19'da sınıflayın

.000 7-.000 9 Standart altbölümler

.001 -.999 Belirli konular ve disiplinler
Temel numara olan 026'ya, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
tıp kütüphaneleri 026.61; ancak, l.Tablo'dan 068 notasyonunu 
eklemeyin; 025.19'da sınıflayın



027 Genel kütüphaneler, arşivler, bilgilendirme merkezleri
Bu numaranın altbölümleri içinde, kütüphaneler terimi kütüphaneler, arşivler, 
bilgilendirme merkezleri, medya merkezlerini kapsayacak biçimde 
kullanılmıştır.
Kütüphaneler, bilgilendirme merkezleri, özel malzemelere aynimış kütüphaneler 
ve bilgilendirme merkezleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Belirli disiplinlere ve konulara ayrılmış kütüphaneler, arşivler, 
bilgilendirme merkezleri için 026'ya bkz.
Bkz. Kılavuz 027

ÖZET
027.001-.009 Standart altbölümler

.01-.09 Coğrafi ele alış

.1 Özel kütüphaneler ve aile kütüphaneleri

.2 Şirket/holding/dernek kütüphaneleri

.3 Kira kütüphaneleri

.4 Halk kütüphaneleri

.5 Devlet kütüphaneleri

.6 Özel gruplar ve kuruluşlar için kütüphaneler

.7 Yüksek okul ve üniversite kütüphaneleri

.8 Okul kütüphaneleri

.001-.005 Standart altbölümler

.006 Kuruluşlar

[.006 8] Yönetim
Kullanmayın, 025.19’da sınıflayın

.007-.008 Standart altbölümler

.009 Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışı 027.01-027.09'da sınıflayın

.01 -.09 *Coğrafi ele alış
Temel numara olan 027.0'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Fransa'daki kütüphaneler 027.044

.1 *Özel kütüphaneler ve aile kütüphaneleri
Genel kullanıma açık olmayan koleksiyonlar
Temel numara olan 027.l'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Birleşik Krallık'taki aile kütüphaneleri 027.141

* l.Tablo'dan 068 notasyonunu eklemeyin; 025.19'da sınıflayın



.2 *Şirket/holding/dernek kütüphaneleri
Genel kullanım için abone ya da üyelik ödentisi gerektiren yarı-özel 
kütüphaneler
Temel numara olan 027.2'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Leeds’deki şirket/holding/demek kütüphaneleri 027.242819

.3 *Kira kütüphaneleri
Malzemelerini para karşılığı kullanıma sunan kütüphaneler
Temel numara olan 027.3'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
ABD'deki kira kütüphaneleri 027.373

.4 *Halk Kütüphaneleri
Giderleri kısmen ya da tamamen kamu fonlarından karşılanan ve bir
toplumun, bir bölgenin, bir ilin bütün bireylerine ücretsiz hizmet sunan 
kurumlar
Halk kütüphanelerinin şubelerini, halk kütüphaneciliğinde gezici 
kütüphanelerin kullanımını burada sınıflayın
Gezici kütüphanelerin fiziksel yapı yönetimini 022'de, belirli disiplinler ve 
konulara ayrılmış halk kütüphanesi birimlerini 026’da, özel gruplar ve 
kuruluşlar için halk kütüphanesi birimlerini 027.6'da sınıflayın

.409 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alışı 027.43-027.49'da 
(027.4093-027.4099 değil) sınıflayın

.43-.49 *Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alış
Temel numara olan 021 A'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Fransa'daki halk kütüphaneleri 027.444

.5 *Devlet kütüphaneleri
Ulusal, devlet, eyalet, yerel

Özel gruplar için devlet kütüphaneleri için 027.65'e hkz.
Bkz. Kdavuz 027.5

.509 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli kurumlan 027.53-027.59'da (027.5093-027.5099 değil) 
sınıflayın

.53-.59 *Belirli kurumlar
Temel numara olan 027.5'e, hizmet sunulan alan için 2.Tablo'dan 3-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin Kongre Kütüphanesi 027.573

* l.Tablo'dan 068 notasyonunu eklemeyin; 025.19'da sınıflayın



.6 *Özel gruplar ve kuruluşlar için kütüphaneler
Özel gruplar ve kuruluşlara, toplumsal olarak dezavantajlı kişilere verilen 
kütüphane ve bilgilendirme hizmetlerini burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmemişse, 027.6’nın iki ya da daha fazla altbölümünde 
yer alan özellikler taşıyan karmaşık konuları en sondaki numarada 
sınıflayın. Örneğin özürlü çocuklar için kütüphaneler 027.663 (027.625 
değil)
Özel gruplar ve kuruluşlar için belirli disiplinlere ve konulara ayrılmış 
kütüphaneleri 026'da sınıflayın

Eğitim kurumlarınm kütüphaneleri için 027.7-027.8'e bkz.

.62 * Belirli yaş grupları için kütüphaneler

.622 ^Yetişkinliğin geç evrelerindeki kişiler için

.625 ^Çocuklar için
11 yaşa kadar
Bir kütüphane kapsamındaki ödünç oyuncak verme dahil 

.625 1 Masal anlatma

.626 *Genç yetişkinler için
Oniki-yirmi yaş arası 

.63 *Azmhk grupları için

.65 *Özel gruplar için devlet kütüphaneleri
Örnek: Yabancılara hizmet veren bilgilendirme kuruluşları, yasal 
konulardaki danışma büroları

.66 *Refah kuruluşlarının kütüphaneleri

.662 *Hastane kütüphaneleri
Hastane kütüphaneleri ve tıp kütüphaneleriyle ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Tıp kütüphanelerini 026.6l'de sınıflayın

.663 *Özürlüler için kütüphaneler
Örnek; Görme bozukluğu olanlar için kütüphaneler
Ortak hizmetleri (özel gereksinmesi olan bireylere olağan kanallardan 
kütüphane ve bilgilendirme hizmetleri sağlamayı) burada 
sınıflayın

.665 ^Cezaevi kütüphaneleri

.67 *Dini kurumların kütüphaneleri

.68 *Kâr amacı gütmeyen kuruluşların kütüphaneleri
Örnek: Bilim demekleri, müze kütüphaneleri. Birleşmiş Milletler 
Kütüphanesi

Refah kuruluşlarının kütüphaneleri için 027.66; dini 
kurumların kütüphaneleri için 027.67'ye hkz.



*Ticaret ve sanayi kuruluşlarının kütüphaneleri
Örnek: Gazete bürolarında makale yazımı ve editörlüğünde 
kullanılan danışma koleksiyonları

> 027.7-027.8 Eğitim kurumlarının kütüphaneleri
Öğretici medya merkezlerini burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 027.7'de; eğitim kurumlarına ait ama belirli disiplinlere 
ve konulara ayrılmış kütüphaneleri 026'da sınıflayın. Örneğin 
üniversite hukuk kütüphaneleri 026.34

.7 * Yüksek okul ve üniversite kütüphaneleri
Öğretici materyaller merkezleri [eski 027.8, 371.3078] ile ilgili kapsamlı 
eserler dahil
Belirli disiplinlere ve konulara ayrılmış şubeleri 026'da, ilk ve orta okul 
kütüphanelerini 027.8'de sınıflayın

.709 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli kurumlan 027.73-027.79'da (027.7093-027.7099 değil) 
sınıflayın

.73-.79 *Belirli kurumlar
Temel numara olan 027.7'ye, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Duke Üniversitesi Perkins Kütüphanesi 027.7756563

.8 *Okul kütüphaneleri
Okul araştırma merkezleri [eski 371.3078] ile ilgili kapsamlı eserler dahil 
Öğretici materyaller merkezleri ile ilgili kapsamlı eserler 027.7’ye alındı

.809 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli kütüphaneleri 027.823-027.829'da (027.8093-027.8099 değil) 
sınıflayın

.82 Belirli düzeyler ve belirli kütüphaneler
Kilise tarafından desteklenen belirli düzeylerdeki okulların 
kütüphanelerini, kilise tarafından desteklenen belirli okullardaki 
kütüphaneleri 027.83'de sınıflayın

.822 Belirli düzeyler
Belirli düzeylerdeki belirli kütüphaneleri 027.823-027.829'da 
sınıflayın

.822 2 *İlkokul düzeyi

.822 3 *Orta okul düzeyi

.823-.829 *Belirli kütüphaneler
Temel numara olan 027.82'ye, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Phillips Exeter Akademi Kütüphanesi 027.827426

.83 Kilise tarafından desteklenen okullardaki kütüphaneler



028 Diğer bilgilendirme kaynaklarının okunması ve 
kullanımı 

.1 Tanıtmalar
Kitap tanıtmalarını içeren genel koleksiyonları burada sınıflayın
Bilgisayar programları tanıtmalarını 005.30296'da; tanıtma tekniklerini 
808.06602ö'de; belirli bir konu ya da belirli bir disiplinle ilgili eserlerin 
tanıtmalarını, konu ya da disiplinle birlikte sınıflayın. Örneğin, kimya ile ilgili 
eserlerin tanıtmaları 540, eğlendirici filmlerin tanıtmaları 791.43, edebi 
eserlerin eleştirel değerlendirmeleri 800

. 12 Danışma (başvuru) eserlerinin tanıtmaları
Belirli formlarda yayınlanmış danışma eserlerinin tanıtmalarını 
028.13'de; belirli tür kullanıcılar için hazırlanmış danışma eserlerinin 
tanıtmalarını 028.16'da; belirli tür danışma eserlerinin tanıtmalarını, türle 
birlikte sınıflayın. Örneğin ansiklopedi tanıtmaları 030

. 13 Belirli formlarda yayınlanmış eserlerin tanıtmalan
Temel numara olan 0.28.13'e, 011.31-011.38 arasında 011.3'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin belgesel, eğitsel ve eğlenceli filmlerin 
tanıtmaları 028.137
Belirli tür kullanıcılar için hazırlanarak belirli formlarda yayınlanmış 
eserlerin tanıtmalarını 028.16'da sınıflayın
Kitap tanıtmalarını içeren genel koleksiyonlar 028. l'de sınıflanır

.16 Belirli tür kullanıcılar için hazırlanmış eserlerin tanıtmaları
Temel numara olan 028.16'ya, 011.62-011.67 arasında 011.6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çocuklar ve genç yetişkinler için 
hazırlanmış eserlerin tanıtmaları028.162

.5 Diğer bilgilendirme kaynaklarının çocuklar ve genç yetişkinler 
tarafından okunması ve kullanılması

Çocuklar ve genç yetişkinler için hazırlanmış eserlerin tanıtmaları için 
ayrıca 028.162'ye hkz.

.53 Belirli yaş gruplarına göre
Temel numara olan 028.53'e, 7.Tablo'dan 054-055 arasında -05 
notasyonunu izleyen numaralan ekleyin. Örneğin bilgilendirme 
ortamlarının genç yetişkinler tarafmcian okunması ve kullanılması 
028.535

.55 Çocuklar ve genç yetişkinlerin okuma ilgileri ve alışkanlıkları
Belirli yaş gruplarındaki çocuklar ve genç yetişkinlerin okuma ilgileri ve 
alışkanlıklarını 028.53'de sınıflayın

.7 Kitaplar ve diğer yayım araçlarının bilgi kaynağı olarak kullanılması
Danışma eserlerinin kullanımını burada sınıflayın

Çocuklar ve genç yetişkinlerin okuması ve diğer bilgilendirme ortamlarını 
kullanması için Ö28.5^e hkz.

Kitaplar ve diğer yayım araçlarının eğlence ve kendini geliştirme 
kaynağı olarak kullanılması

Çocuklar ve genç yetişkinlerin okuması 
kullanması için Öz8.5e hkz.

ve diğer bilgilendirme ortamlarını

Okuma ilgileri ve alışkanlıklar
gocukların ve genç yetişkinlerin okuma ilgileri ve alışkanlıkları için
028.SS'e hkz.



[029] [Kullanılmıyor]
En son 18. Basımda kullanıldı

030 Genel ansiklopedik eserler
Merak uyandıran konularla ilgili genel eserleri [eskiden 001.93], çeşitli olguları 
içeren kitapları (örneğin almanaklar), ansiklopedi yıllıklarını burada 
sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli dillerdeki ve dil ailelerindeki ansiklopedik eserlerin tarihi, 
coğrafi, kişilere göre ele alınışını 031-039’da sınıflayın

> 031-039 Belirli diller ve dil ailelerindeki
ansiklopedik eserler

özgün diline göre
Belirli ansiklopediler ve çeşitli olguları içeren kitapları, onlarla ilgili eserleri 
burada sınıflayın
Alışılmamış ve merak uyandıran olguları içeren kitaplar, çeşitli olgulan 
içeren kitaplar için belirlenmiş numaralar içinde sınıflanır, örneğin 
alışılmamış ve merak uyandıran olguları içeren Amerikanca kitaplar 031.02
(Seçenek A: Belirli bir dildeki ansiklopedilere yerel vurgu ve daha kısa bir 
numara vermek için, önce bir harf ya da başka bir sembol kullanın. Örneğin 
Arapça ansiklopediler 03A [031’den önce]. B seçeneği, 031’de anlatılmıştır)
Kapsamlı eserleri 030'da sınıflayın; özgün haliyle iki ya da daha fazla dil ya 
da dil ailesinde yazılmış olan ansiklopedik eserleri, baskın dil ya da dil ailesi 
ile birlikte sınıflayın; baskın bir dil yoksa 030'da sınıflayın

031 Amerikan İngilizcesi
Batı Yarıküresi ve Hawai kökenli İngilizce ansiklopediler ve çeşitli olguları 
içeren kitaplar
(Seçenek B: İngilizce dışında belirli bir dildeki ansiklopedilere yerel vurgu ve 
daha kısa bir numara vermek için, sözkonusu ansiklopedileri bu numarada 
sınıflayın; bu durumda Amerikan kökenli İngilizce ansiklopedileri 032’de 
sınıflayın. A seçeneği, 031-039’da anlatılmıştır)

.02 Çeşitli olguları içeren kitaplar
Örnek; Genel bilgiler içeren almanaklar, ister inan, ister inanma kitapları 
Diğer çeşitli türler için kullanmayın; 031 ’de sınıflayın

032 İngilizce
Amerikan İngilizcesiyle yazılmış ansiklopediler için 03I'e hkz.

.02 Çeşitli olguları içeren kitaplar
Örnek; Whitaker's Almanack (Whitaker Almanağı)

Diğer çeşitli türler için kullanmayın; 032’de sınıflayın



033 Diğer Cermen dilleri
Cermen dillerindeki ansiklopediler ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Temel numara olan 03'e, ö.Tablo'dan 31-394 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Hollanda dilindeki ansiklopediler 033.931; sonra sadece çeşitli olguları içeren 
kitaplar için 02 ekleyin. Örneğin Hollanda dilinde çeşitli olguları içeren kitaplar 
033.93102; diğer çeşitli türdeki eserleri dil için ayrılan temel numarada sınıflayın. 
Örneğin Katolikler için Hollandaca ansiklopediler 033.931 (033.93102422 değil)
İngilizce ansiklopedileri 032'de, Iskandinavca ansiklopedileri 038'de sınıflayın

034 Fransızca, Provans dili, Katalan dili
Temel numara olan 03'e, ö.Tablo'dan 41-49 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Fransızca ansiklopediler 034.1; sonra sadece çeşitli olguları içeren kitaplar için 02 
ekleyin. Örneğin Fransızca çeşitli olguları içeren kitaplar 034.102; diğer çeşitli 
türdeki eserleri dil için ayrılan temel numarada sınıflayın. Örneğin Katolikler için 
Fransızca ansiklopediler 034.1 (034.102422 değil)

035 İtalyanca, Rumence, Reto-Rumen dilleri
Temel numara olan 03'e, ö.Tablo'dan 51-59 notasyonunu ekleyin, örneğin 
İtalyanca ansiklopediler 035.1; sonra sadece çeşitli olguları içeren kitaplar için 02 
ekleyin. Örneğin İtalyanca çeşitli olguları içeren kitaplar 035.102; diğer çeşitli 
türdeki eserleri dil için ayrılan temel numarada sınıflayın. Örneğin Katolikler için 
İtalyanca ansiklopediler 035.1 (035.102422 değil)

036 İspanyolca ve Portekizce
Temel numara olan 03'e, ö.Tablo'dan öl-ö9 notasyonunu ekleyin, örneğin 
Portekizce ansiklopediler 03Ö.9; sonra sadece çeşitli olguları içeren kitaplar için 
02 ekleyin. Örneğin Portekizce çeşitli olguları içeren kitaplar 03Ö.902; diğer 
çeşitli türdeki eserleri dil için ayrılan temel numarada sınıflayın. Örneğin 
Katolikler için Portekizce ansiklopediler 03ö. 1 (03ö.902422 değil)

037 Slav dilleri
* ile belirtilen her terime aşağıdaki gibi ekleyin;
02 Çeşitli olguları içeren kitaplar

Diğer çeşitli türdeki eserler için kullanmayın; dil için ayrılan temel 
numarada sınıflayın

.1 *Rusça

.8 Diğer Slav dilleri
Ukrayna ve Belorusya dillerindeki ansiklopediler için 037.9’a hkz.

.81 Bulgarca ve Makedonca

.811 *Bulgarca

.819 *Makedonca

.82 *Sırpça-Hırvatça

.84 ^Slovence

.85 *Lehçe (Folca)

.86 *Çekçe

.87 *Slovakça

.88 *Wandik dili (Sorb, Lusatya: Kuzey Almanya'da bir Slav kavmi dili)
*037'de belirtildiği gibi ekleyin



.9 Ukrayna ve Belorusya dilleri

.91 *Ukrayna dili

.99 *Belorusya dili
038 İskandinav dilleri

Temel numara olan 038'e, ö.Tablo'dan 396-398 notasyonunda —39'u izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin İsveç dilindeki ansiklopediler 038.7; sonra sadece 
çeşitli olguları içeren kitaplar için 02 ekleyin. Örneğin İsveç dilindeki çeşitli 
olgulan içeren kitaplar 038.702; diğer çeşitli türdeki eserleri dil için ayrılan temel 
numarada sınıflayın. Örneğin Katolikler için İsveççe ansiklopediler 038.7 
(038.702422 değil)

039 Diğer diller
[.29] Eski İngilizce (Anglosakson)

Numara kullanılmıyor çünkü bu kapsamda yararı yok
.7-.9 İtalik, Helenik, diğer diller

Temel numara olan 039'a, ö.Tablo'dan 7-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Latince ansiklopediler 039.71; sonra sadece çeşitli olguları içeren kitaplara 02 
ekleyin. Örneğin Latince çeşitli olguları içeren kitaplar 039.7102; diğer çeşitli 
türdeki eserleri dil için ayrılan temel numarada sınıflayın. Örneğin Katolikler 
için Latince ansiklopediler 039.71 (039.7102422 değil)

[040] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basım’da kullanıldı

[041] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basım’da kullanıldı

[042] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basım’da kullanıldı

[043] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basım’da kullanıldı

[044] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basım’da kullanıldı

[045] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basım’da kullanıldı

[046] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basım’da kullanıldı

[047] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basım’da kullanıldı

[048] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basım’da kullanıldı 

* 037'de belirtildiği gibi ekleyin



050

051

052

[049] [Kullanılmıyor]
En son lö.Basım'da kullanıldı

Genel süreli yayınlar ve dizinleri
Periyodikleri burada sınıflayın
Genel süreli yayınlarda belirli konu ya da disiplin üzerinde yoğunlaşan 
dizinleri 016'da sınıflayın. Örneğin genel süreli yayınlarda ilaçlarla ilgili 
bilgi veren dizinleri 016.61'de; çeşitli durumlarla ilgili kitapları (yıllık 
basılmış olsalar dahi, örneğin almanaklar), ansiklopedi yıllıklannı 030'da; 
genel kuruluşların idari rapor ve tutanaklarını 060'da sınıflayın

Gazeteler için 070'e bkz.
Genel süreli yayınların bibliyografyaları için 011.34'e, rehberlerin 
bibliyografyaları için 011.7'ye, genel süreli yayınların katalogları için 
017-019'a ayrıca bkz.

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli dillerde ve dil ailelerindeki süreli yayınların tarihi, coğrafi, kişilere 
göre ele alınışını 051-059'da sınıflayın

051-059 Belirli dillerde ve dil ailelerinde
Yazıldığı orijinal dile göre
Belirli süreli yayınlar ve onlar hakkındaki eserleri burada sınıflayın
(Seçenek A;Belirli bir dildeki süreli yayınlara yerel vurgu ve daha kısa bir numara 
vermek için, önce bir harf ya da bir sembol kullanın. Örneğin Hintçe süreli 
yayınlar 05H [051’den önce]. C seçeneği 051’de anlatılmıştır)
(Seçenek B; Süreli yayınları alfabetik olarak 050 altında düzenleyin)
Kapsamlı eserleri 050'de; iki ya da daha fazla dilde yazılmış sürelileri, baskın 
dil ya da dil ailesiyle birlikte; eğer hiçbiri baskın değilse 050'de sınıflayın

Amerikan İngilizcesi
Batı yarımküre ve Hawaii'deki İngilizce süreli yayınlar
(Seçenek C: İngilizce dışındaki belirli bir dile yerel vurgu ve daha kısa bir numara 
vermek için, bu numarada sınıflayın. Bu durumda Amerikan kökenli İngilizce 
süreli yayınları 052’de sınıflayın. A ve B seçenekleri 051-059 altında 
anlatılmıştır)

İngilizce
Amerikan İngilizcesiyle yazılmış süreli yayınlar için 051'e bkz.



053 Diğer Cermen dillerinde
Cermen dillerdeki genel süreli yayınlarla ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Temel numara olan 05'e, ö.Tablo'dan 31-394 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Hollanda dilinde süreli yayınlar 053.931
İngiliz dilinde süreli yayınları 052'de, İskandinav dilinde süreli yayınları 
058'de sınıflayın

054 Fransızca, Provans dili, Katalan dili
Temel numara olan 05'e, 6. Tablo'dan 41-49 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Fransız dilinde süreli yayınlar 054.1

055 İtalyanca, Rumence, Reto-Rumen dillerde
Temel numara olan 05'e, ö.Tablo'dan 51-59 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Italyan dilinde süreli yayınlar 055.1

056 İspanyolca ve Portekizce
Temel numara olan 05'e, ö.Tablo'dan öl-ö9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Portekiz dilinde süreli yayınlar 05Ö.9

057 Slav dillerinde
Temel numara olan 057'ye,yalmzca dil için 037.1-037.9'da 037'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Lehçe (Polca) süreli yayınlar 057.85

058 İskandinav dillerinde
Temel numara olan 058'e, ö. Tablo'dan 39Ö-398 notasyonunda -39'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin İsveç dilinde süreli yayınlar 058.7

059 Diğer dillerde
[.29] Eski İngilizce (Anglosakson)

Numara kullanılmıyor, çünkü bu kapsamda yararı yok

,7-.9 İtalik, Helenik, diğer dillerde
Temel numara olan 059'a, ö.Tablo'dan 7-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Çin 
dilinde süreli yayınlar 059.951



060 Genel kuruluşlar ve müzecilik
Genel kuruluşlar: Etkinlikleri belirli bir alanla sınırlı olmayan demekler, 
akademiler, vakıflar, birlikler, konferanslar, kongreler
Genel yaklaşım: tarih, kurucular, tüzükler, üye listeleri, idari raporlar ve 
tutanaklar
Kuruluşlarla ilgili disiplinlerarası eserleri; resmi olmayan kuruluşlar tarafından 
verilen lisans, sertifika, denklik belgeleri ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
(Seçenek A: Belirli bir ülkedeki kuruluşlara yerel vurgu ve daha kısa bir numara 
vermek için, önce bir harf ya da sembol kullanın. Örneğin Pakistan’daki 
kuruluşlar 06P [061’den önce]. B seçeneği 061’da açıklanmıştır)
Politik devletlerin üye olduğu genel kuruluşları 341'de sınıflayın. Örneğin 
Arap Birliği 341.2477; resmi ve resmi olmayan organlar tarafından verilen 
lisans, sertifika ve denklik belgeleriyle ilgili kapsamlı eserleri 351.8'de 
sınıflayın; belirli bir disiplin ya da konuyla ilgilenen kuruluşları 1.Tablo'dan 
06 notasyonunu kullanarak disiplin ya da konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
bilgisayar bilimleriyle ilgilenen kuruluşlar 004.06

.42

Özel konular

Genel düzene ilişkin kurallar (Parlamento işleyişi)
Örnek: Rohert'in Düzen Kuralı

Yasal organların kural ve işleyişleri için 328.l'e bkz.
Ticari kuruluşların toplantılarının yönetilmesiyle ilgili kurallar 
için ayrıca 658.456’ya hkz.

Yönetim
Kongreler ve konferansların yönetimini [evA/den 658.4562] burada 
sınıflayın

Tarihi ve kişilere göre ele alış
Genel kuruluşların coğrafi olarak ele alınışını 061-068'de sınıflayın

> 061-068 Genel kuruluşlar
Kapsamlı eserleri 060'da sınıflayın

061 Kuzey Amerika’daki genel kuruluşlar
(Seçenek B: ABD ve Kanada dışındaki belirli bir ülkeye yerel vurgu ve daha kısa 
bir numara vermek için onları bu numarada sınıflayın. Bu durumda Kuzey 
Amerika’daki kuruluşları 068.7’de sınıflayın. A seçeneği 060 altında 
açıklanmıştır)
Orta Amerika'daki kuruluşları 068.72'de sınıflayın

.1 Kanada’da
Temel numara olan 061.l'e, 2.Tablo'dan 711-719 notasyonunda —71'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin İngiliz Kolombiyası'ndaki kuruluşlar 061.11



J-.9 ABD’de
Temel numara olan 06l'e, 2.Tablo'dan 73-79 notasyonunda —7'yi izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Ohio'daki genel kuruluşlar 061.71
Hawaii'deki kuruluşları 068.969'da sınıflayın

062 İngiliz Adaları'ndaki genel kuruluşlar İngiltere’de
.1-.8 İngiltere’de

Temel numara olan 062'ye, 2.Tablo'dan 421-428 notasyonunda —42'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Londra'daki kuruluşlar 062.1

.9 İskoçya’da, İrlanda’da, Galler’de
Temel numara olan 062.9'a, 2.Tablo'dan 41-42 notasyonunda —4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Iskoçya ve İrlanda'daki kuruluşlar 062.91

063 Orta Avrupa'daki genel kuruluşlar Almanya’da
Temel numara olan 063'e, 2.Tablo'dan 431-439 notasyonunda —43'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Polonya'daki kuruluşlar 063.8

064 Fransa ve Monako'daki genel kuruluşlar
Temel numara olan 064'e, 2.Tablo'dan 441-449 notasyonunda -44'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Paris'teki kuruluşlar 064.36

065 İtalya ve komşu bölgelerdeki genel kuruluşlar
Temel numara olan 065'e, 2.Tablo'dan 451-459 notasyonunda -45'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Roma'daki kuruluşlar 065.632

066 İber Yarımadası ve komşu bölgelerdeki genel 
kuruluşlar İspanya’da

Temel numara olan 066'ya, 2.Tablo'dan 461-469 notasyonunda -46'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Portekiz'deki kuruluşlar 066.9

067 Doğu Avrupa'daki genel kuruluşlar Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (Sovyetler Birliği)

Temel numara olan Ü67'ye, 2.Tablo'dan 472-479 notasyonunda -47'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Ukrayna'daki kuruluşlar 067.71

068 Diğer coğrafi alanlardaki genel kuruluşlar
Temel numara olan 068'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Avrupa'daki genel kuruluşlar ile ilgili kapsamlı eserler 068.4, Orta Amerika'daki 
genel kuruluşlar ile ilgili kapsamlı eserler 068.72



069 Müzecilik (Müze bilimi)
Belirli konular ve disiplinlerle sınırlı müze etkinlikleri ve hizmetleri 
1.Tablo'dan 075 notasyonu kullanılarak konu ya da disipline alındı, örneğin 
bir saat müzesinin etkinlikleri ve hizmetleri 681.113075

ÖZET
069.01-.09 Standart altbölümler

.1 Ziyaretçilere verilen hizmetler

.2 Fiziksel tesisin yönetimi ve kullanımı

.3 Donanım, mobilya, mefruşat

.4 Müze parçalarının toplanması ve hazırlanması

.5 Müze parçalarından oluşan koleksiyonlar ve sergiler

.6 Personel yönetimi, ziyaretçilerle ilgili kurallar, diğer kuruluşlarla
ilişkiler

[.068 2] Tesis yönetimi
Kullanmayın; 069.2'de sınıflayın

[.068 3] Personel yönetimi
Kullanmayın; 069.63'de smifiaym

[.0685] Üretimin organizasyonu
Kullanmayın; 069.1'de sınıflayın

[.068 7] Malzemelerin yönetimi
Kullanmayın; 069.5'de sınıflayın

.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli bir disiplin ya da konuyla sınırlı olmayan belirli müzeleri 
burada sınıflayın
Müze binalarının tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışını 
069.209'da; belirli disiplinlere ve konulara ayrılmış müzeleri 1.Tablo'dan 
074 notasyonunu kullanarak disiplin ya da konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin tabiat tarihi müzeleri 508.074

.1 Ziyaretçilere verilen hizmetler
Üretimin organiza.syonunu burada sınıflayın

.13 Dolaşım hizmetleri
Malzemelerin ödünç verilmesi ve kiralanması

Ödünç verilen ve kiralanan koleksiyonlar için ayrıca 069.56'ya hkz. 

.132 Müze parçalan

.134 Müze parçalarının sunuluşu ve bunların kullanımına
yardımcı unsurlar

Örnek: Fotoğraflar, slaytlar, filmler, projektörler 

.15 Öğretici hizmetler

Örnek: Konferanslar, dersler, saha gezileri 

.16 Eğlence hizmetleri
Örnek: Müzik programları, tiyatro gösterileri



.17 Özürlü müşterilere sunulan özel hizmetler

.2 Fiziksel tesisin yönetimi ve kullanımı
Donanım, mobilya, mefruşat için 069.3'e hkz.

.21 Alan ve yer

.22 Binaların planlanması
Müze mimarisi için ayrıca 727.6'ya bkz.

.24 Özel odalar

.29 Kolaylıklar ve ilgili tesisat
Örnek: iletişim sistemleri, aydınlatma, su tesisatı, ısıtma, 
havalandırma, iklimlendirme

.3 Donanım, mobilya, mefruşat

.31 Sergileme üniteleri, bölmeler, kaideler

.32 Görsel-işitsel aygıtlar

.33 Mobilya

.4 Müze parçalarının toplanması ve hazırlanması
Genel yaklaşım: Araçlar, malzemeler, yöntemler
Müze parçalarının toplanması ve hazırlanmasının yönetimini burada 
sınıflayın
Müze parçalarının yönetimi, müze parçalarının toplanması ve 
hazırlanması ile ilgili kapsamlı eserleri müze parçalarından oluşan 
koleksiyonları 069.5'de; belirli bir konu ya da disipline ait belirli tür parça ya 
da parçaların toplanmasını 1.Tablo'dan 075 notasyonunu kullanarak konu ya 
da disiplinle birlikte sınıflayın. Örneğin fosil toplama 560.75

.5 Müze parçalarından oluşan koleksiyonlar ve sergiler
Müze malzemesinin yönetimi, müze parçalarının toplanması ya da 
hazırlanması ile ilgili kapsamlı eserleri vemüze parçalarından oluşan 
koleksiyonları burada sınıflayın

[.502 88]

.502 89

Müze parçalarının toplanması ve hazırlanması için 069.4'e hkz.

Bakım ve onarım
Kullanmayın, 069.53'de sınıflayın

Güvenlik önlemleri
Hırsızlığın önlenmesi ve sahte eserlerin saptanması 
için ayrıca 069.54'e hkz.

069.51-069.54 Genel etkinlikler
Kapsamlı eserleri 069.5'de, özel koleksiyonlara uygulanmış genel 
etkinlikleri 069.55-069.57'de sınıflayın



.52

.53

.54

.55

.56

.57

.6

.62

.63

.68

Kayıt, tescil, dizinleme
Müze dokümantasyonunu burada sınıflayın

Bakım, koruma, saklama, yenileme, sergileme, düzenleme, 
depolama, nakliye 

Müze etiketleri dahil 
Tarihi korumayı 363.69'da sınıflayın

Hırsızlıkların önlenmesi ve sahte parçaların tesbiti

069.55-069.57 Özel koleksiyonlar
Genel yaklaşım: Sınıflama, düzenleme, saklama 
Kapsamlı eserleri 069.5'de sınıflayın

İnceleme koleksiyonları

Ödünç verilen ve kiralanan koleksiyonlar
Dolaşım hizmetleri için ayrıca 069.13'e hkz.

İkincil malzeme koleksiyonları
Örnek: Müze parçalarını gösteren broşürler, film şeritleri, filmler, 
fotoğraflar, resimler, basılı malzeme, slaytlar

Personel yönetimi, ziyaretçilerle ilgili kurallar, diğer kuruluşlarla 
ilişkiler

Ziyaretçilerle ilgili kurallar
Örnek: Üyelerle ilgili olanlar, ziyaretçilerle ilgili olanlar

Personel yönetimi
Hizmet-içi eğitim, personel el kitapları dahil

Diğer kuruluşlarla ilişkiler
Müzeler için halkla ilişkileri 659.29069'da sınıflayın

Basım ve yayım
Müzeler tarafından yapılan yayıncılık 070.594’e, müzeler tarafından 
yürütülen basım işleri 686.2'ye alındı

Belirli disiplinler ve konulara ayrılmış müzeler, koleksiyonlar, 
sergiler

1.Tablo'dan 074 notasyonu kullanılarak konu ya da disiplin’e alındı. 
Örneğin askeri müzeler 355.0074



070 Belgesel ortamlar, eğitsel ortamlar, haber 
ortamları; gazetecilik; yayıncılık

ÖZET
070.01-.09 Belgesel ortamlar, eğitsel ortamlar, haber ortamları;

gazetecilik ve yayıncılığın standart altbölümleri 
.1-.9 Belgesel ortamlar, eğitsel ortamlar, haber ortamları; gazetecilik;

yayıncılık
071 Kuzey Amerika’da gazetecilik ve gazeteler
072 İngiliz Adaları’nda gazetecilik ve gazeteler İngiltere’de
073 Orta Avrupa’da gazetecilik ve gazeteler Almanya’da
074 Fransa’da ve Monako’da gazetecilik ve gazeteler
075 İtalya ve komşu bölgelerde gazetecilik ve gazeteler
076 İber Yarımadası ve komşu bölgelerde gazetecilik ve

gazeteler İspanya’da
077 Doğu Avrupa’da gazetecilik ve gazeteler Sovyet Sosyalist

Cumhuriyetler Birliği’nde (Sovyetler Birliği)
078 İskandinavya’da gazetecilik ve gazeteler
079 Diğer coğrafi bölgelerde gazetecilik ve gazeteler

.01 -.08 Belgesel ortamlar, eğitsel ortamlar, haber ortamları; gazetecilik ve 
yayıncılığın standart altbölümleri

Gazeteler ve gazetecilik için ayrıca standart altbölümler eklenmiştir

.09 Belgesel ortamlar, eğitsel ortamlar, haber ortamları; gazetecilik;
yayıncılığın tarihi coğrafi, kişilere göre ele alınışı

Gazetecilik ve gazetelerin tarihi ve kişilere göre ele alınışını 
070.9'da, gazetecilik ve gazetelerin coğrafi olarak ele alınışını 071- 
079'da sınıflayın

ÖZET
070.1 Belgesel ortamlar, eğitsel ortamlar, haber ortamları

.4 Gazetecilik

.5 Yayıncılık

.9 Gazetecilik ve gazeteleri tarihi ve kişilere göre ele alış

.1 Belgesel ortamlar, eğitsel ortamlar, haber ortamları
Gazetecilikle ilgili kapsamlı eserleri ve belirli türde eğitsel, açıklayıcı, 
haber ortamlarının üretimini burada sınıflayın
Kitle iletişim ortamları ile ilgili disiplinlerarası eserleri 302.23'de; belirli 
gazetecilik etkinlikleri ve gazetecilik türlerini 070.4'de; açıklayıcı yazım 
ve editörlük tekniklerini 808.066'da sınıflayın; belgesel, eğitsel, 
haber çalışmalarının kendilerini ve onlarla ilgili tartışmaları, genel eser 
türüyle ya da konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin genel süreli yayınlar 
050, yatırımla ilgili kaydedilmiş televizyon programları 332.6



.n
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Baskı ortamları
Kitabı 002'de sınıflayın

Gazeteler
Gazete yayınını 070.5722'de, belirli genel gazeteleri 070-079'da 
sınıflayın

Gazetelerin hihliyografyaları için ayrıca 011.35'e hkz.

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; tarihi ve kişilere göre ele alışı 070.9'da, 
coğrafi ele alışı 071-079'da sınıflayın

Süreli yayınlar (Periyodikler)
Örnek; Basılı mektup şeklinde ve belirli aralıklarla çıkan gazeteler 
(Newsletters)
Belirli genel süreli yayınları 050'de; belirli bir konu ya da disiplinle 
ilgili süreli yayınları, o konu ya da disiplinle birlikte, 1.Tablo'dan 
05 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin bilim dergileri 505

Sinema filmleri
Örnek: Eğitici filmler [eski 791.4353]; belgesel filmler, sinemalarda 
dünyadan haber veren filmler [her ikisi de eskiden 791.4353]
Sinema filmleriyle ilgili disiplinlerarası eserleri 384.8'de; fotoğrafik 
yaklaşımları 778.53'de; belgesel, eğitici, haber ve dramatik ya da 
eğlendirici filmlerle ilgili kapsamlı eserleri 791.43'de sınıflayın

Öğretimde sinema filmlerinin kullanımı için ayrıca 371,33523'e 
hkz.

Yayın ortamları 

Radyo
Örnek: Haberler [eskiden 791.445]; eğitici, aydınlatıcı programlar 
[her ikisi de eski79\.445]
Radyo ile ilgili disiplinlerarası eserleri 384.54'de; belgesel, eğitici, 
haber ve dramatik ya da eğlendirici radyo programlarıyla ilgili 
kapsamlı eserleri 791.44'de sınıflayın

Öğretimde radyo kullanımı için ayrıca 371.333l’e hkz.

Televizyon
Örnek: Haberler [eskiden 791.455]; eğitici, aydınlatıcı programlar 
[ikisi de eskil9\.455]
Televizyonla ilgili disiplinlerarası eserleri 384.55'de; belgesel, eğitici, 
haber ve dramatik ya da eğlendirici televizyon programlarıyla ilgili 
kapsamlı eserleri 791.45'de; fotoğrafik yaklaşımları 778.59'da 
sınıflayın

Öğretimde telerizyonun kullanımı için ayrıca 371.3358’e hkz.



.4 Gazetecilik
Geçerli ortak görüşlerin ve haberlerin gazetelerde, süreli yayınlarda, 
filmlerde, radyoda, televizyonda sunulması için toplanması, yazımı, 
yayına hazırlanması
Kısa sürede hızla çok sayıda faaliyette bulunan gazeteciler 070.92'de 
sınıflanır. Belirli türdeki gazetecilik faaliyetinde bulunan kişiler, o faaliyet 
türü ile birlikte sınıflanır. Örneğin editörler 070.41092, dış haberler 
muhabirleri 070.4332092
Gazetecilik ve bilgilendirme ortamları ile ilgili kapsamlı eserleri 070’de, 
haber ortamlarının belirli türüne ilişkin gazeteciliği 070.1'de, gazetecilikle 
ilgili yazım ve editörlükle ilgili teknikleri 808.06607'de sınıflayın

Genel süreli yayınlar için 050'ye, gazete yayıncılığı için 
070.5722'ye, belirli gazeteler için 071-079'a, gazetecilik ahlakı için 
174.9097'ye, belirli bir konu ya da disiplinle ilgili gazeteler için 
1 .Tablo'dan 05 notasyonuna ayrıca bkz.

ÖZET
070.401-.409 Standart altbölümler 

.41 Yayına hazırlama

.43 Haber toplama ve yazma

.44 Olaylar ve özel konular

.48 Özel gruplara yönelik gazetecilik

.49 Resimli gazetecilik

.401-.407 Standart altbölümler

.408 Belirli insan gruplarına yönelik gazetecilik
Belirli gruplara yönelik gazeteciliği 070.48'de sınıflayın

[.409] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; tarihi ve kişilere göre ele alışı 070.9'da, coğrafi ele 
alışı 071-079'da sınıflayın

.41 Yayına hazırlama
Yayın kampanyaları, yayın çizgisi politikası dahil
Yayın politikasını (haberlerin seçimi, sunuluşu, sergilenmesi; belirli 
bakış açılarının savunulması) burada sınıflayın
Haber toplama ve yayına hazırlama ya da yazma ile ilgili kapsamlı 
eserleri 070.4'de; olaylara ve özel konulara göre yayına hazırlamayı 
070.44'de; başyazıları 070.442'de sınıflayın

Yayın teknikleri için ayrıca 808.06607'ye bkz. Örneğin yayın 
kopyası, UPl (United Press InternationalYnin yazım kılavuzu

[.412] Yayın politikası
Numara kullanılmıyor; 070.4l'de sınıflayın

[.415] Gazete yazılarında yayın teknikleri
808.06607'ye alındı



.43

.431

.433

.433 2

.433 3 

.435

Haber toplama ve haber verme
Editörlük (yayın) politikası ve haber toplama ya da verme ile ilgili 
kapsamlı eserleri 070.4'de; makaleler ve özel konulara göre haber 
toplama ve vermeyi 070.44'de sınıflayın

Haber kaynakları

İç haberler, dış haberler, savaş haberlerinin verilmesi
Haber verme türleri olarak, belirli bir konu ya da coğrafi alanla 
sınırlı olmayan iç, dış, savaş haberlerinin verilmesine ilişkin geniş 
tanımlar; haberin nasıl verileceği
Belirli konuların haber haline getirilmesini 070.449'da sınıflayın. 
Örneğin dünya ölçeğindeki enerji kaynakları ile ilgili haberler 
070.44933379, Vietnam Savaşıyla ilgili haberler 070.4499597043
Bu numaranın belirli türdeki diğer haberlerin verilmesi için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 070.43'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 070.433

Dış haberler
Uluslararası haberleri burada sınıflayın 
Dış savaş haberlerini 070.4333'de sınıflayın

Savaş haberleri

Haber ajansı hizmetleri
Örnek; Associated Press, Reuters

070.44-070.49 Belirli gazetecilik tipleri 
Kapsamlı eserleri 070.4'de sınıflayın 

Olaylar ve özel konular
Genel yaklaşım: Bilgi toplama, yazım, haber haline getirme, eleştiri, 
yorumlama teknikleri ve işlemleri
Gazete sütunlarını burada sınıflayın
Belirli bir konuyla ilgili haberleri, eleştiri ve görüşleri konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin tiyatro eserlerinin eleştirisi 792

Yorum ve görüş
Örnek: Köşe yazıları, radyo yorumları 
Editörlük (yayın) politikasını 070.4l'de sınıflayın



.444 Çeşitli bilgiler, öneriler, eğlence
Örnek; Mizah, genel kişisel öneri sütunları
Bu tür özelliklerde ihtisaslaşmış gazetecilerin yaşam öyküleri burada 
sınıflanır. Örneğin genel kişisel önerilerde bulunan köşe yazarları 
070.444092'de; ancak karikatürcülerin yaşam öyküleri 741.5092'de, 
mizah yazarlarının yaşam öyküleri 800'de sınıflanır.
Örneğin çağdaş İngiliz mizahi deneme yazarları 824.914
Sağlık sütunları 070.449613'e, yemek tarifleri 070.4496415'e 
alındı
Belirli konularda bilgi, öneri, mizahın gazetecilik tarafından ele 
alınışını 070.449'da sınıflayın. Örneğin randevularla ilgili 
öneriler 070.44964677

Komedyenlerin sanatsal yönleri için ayrıca 741.5'e bkz.

.449 Belirli konular
Temel numara olan 070.449'a, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
sağlık sütunları 070.449613, yemek tarifleri 070.4496415 [ikisi de 
eski 070.444], radyo spor programları 070.449796 [eskiden 791.445], 
televizyon spor programları 070.449796 [eskiden 791.455], 
enflasyonla ilgili televizyon haberleri 070.44933241
Belirli konularda ihtisaslaşmış gazeteciler burada sınıflanır.
Örneğin spor spikerleri 070.449796092
Makaleler ve haberlerin kendisini konuyla birlikte sınıflayın.
Örneğin sağlık sütunları 613

Genel haber türleri olarak iç, dış haberler, savaş haberlerinin 
verilmesi için 070.433'e; gazetecilik türleri olarak çeşitli bilgiler, 
öneriler, eğlenceler için 070.444'e; özel gruplara yönelik 
genel gazetecilik için 070.48'e ayrıca bkz.

.48 Özel gruplara yönelik gazetecilik
Belirli gruplara yönelik gazetecilikte editörlüğü 070.4l'de, haber 
toplama ve vermeyi 070.43'de; belirli gruplara yönelik makaleler ve özel 
konuları 070.44'de sınıflayın. Örneğin dinle ilgili haberleri 
070.4492'de (070.482 değil)', okul gazeteciliğini 371.897'de sınıflayın

.482 Dinsel gruplar

.483 Yaş ve cinsiyete göre gruplar

.483 2 Çocuklar

.483 26 Erkek çocuklar

.483 27 Kız çocuklar

.483 3 Genç yetişkinler

.483 36 Genç erkekler

.483 37 Genç kadınlar

.483 4 Yetişkinler

.483 46 Erkekler

.483 47 Kadınlar



.48<i Yabancı dil konuşan ve baskın olmayan ırksal, etnik, ulusal
gruplar

.486 Meslek grupları ve çalışanlar
Meslek gruplan ve çalışanlar için genel gazetecilik 
Örnek: Kurum-içi yayın organları
Meslek grupları ve çalışanlara yönelik belirli bir konudaki 
gazeteciliği 070.449'da sınıflayın

.49 Resimli gazetecilik
Gazete fotoğrafçılığını burada sınıflayın

.5 Yayıncılık
Kitap yayıncılığını; çalışma alanlarından bağımsız olarak 
Yayıncıları; kitap kulüplerini, örneğin Book-of-the-Month Club® (Ayın 
Kitabı Kulübü); yayıncılık ve basım ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Dizgi işlerine ağırlık yeren "masa üstü yayıncılık" ile ilgili eserler 
686.22'de sınıflanır. Örneğin dizgi için mikrobilgisayar yazılımları 
686.22544536

Basım için 686.2’ye hkz.

.502 94 Ticari kataloglar ve rehberler
Yayıncı katalogları 015'e alındı

.509 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli yayıncılarla ilgili kapsamlı eserleri yayıncının merkez 
bürosu için alan kodu kullanarak burada sınıflayın. Örneğin ABD 
Devlet Basım Bürosu 070.509753 [eskidenOlO.595], California 
Üniversitesi Matbaası 070.50979467
Ticari işletmeler olarak yayıncıların ekonomik özelliklerini 
338.7610705'de sınıflayın

.51 Müsveddelerin seçimi ve yayma hazırlanması
Yayına hazırlama tekniklerini 808.02'de sınıflayın

.52 Yazarlarla ilişkiler
Edebiyatta etkili olan kişiler dahil

Bkz. Kılavuz 808.001-808.7 ile 070.52

.57 Yayın türleri
Belirli yayıncıları 070.509'da, belirli tür yayınların müsveddelerinin 
seçimi ve yayına hazırlanmasını 070.5l'de, belirli tür yayınların 
yazarlarıyla ilişkileri 070.52'de sınıflayın

.572 Süreli yayınlar
Gazetecilik ve süreli yayınlar yayıncılığı ile ilgili kapsamlı 
eserleri 070.17'de sınıflayın

.572 2 Gazeteler



.573 Belirli tür kitaplar
Örnek: Sınırlı basımlar, karton kapaklı kitaplar, abonelere 
gönderilen kitaplar
Kitap formundaki süreli yayınları 070.572'de sınıflayın

.579 Özel yayın türleri

.579 2 Braille (kör alfabesi) ve diğer kabartmalı harfler

.579 3 Haritalar

.579 4 Müzik

.579 5 Mikrofoımlar

.59 Yayıncı türleri
Belirli yayıncıları 070.509'da, belirli tür yayıncıların müsvedde 
seçimi ve yayına hazırlama işlemlerini 070.5l'de, belirli tür 
yayıncıların yazarlarla ilişkilerini 070.52'de, belirli tür yayıncıların 
belirli tür yayınlarını 070.57'de sınıflayın

.592 Ticari yayıncılar

.593 Özel yayıncılar
Kendi kendine yayıncılığı burada sınıflayın
Dizgiye ağırlık veren "masa üstü yayıncılık" ile ilgili eserleri 
686.22'de sınıflayın. Örneğin dizgi için mikrobilgisayar 
yazılımları 686.22544536

.594 Kurumsal yayıncılar
Örnek: Kilise, demek, üniversite yayıncıları
Kütüphaneler, arşivler, bilgilendirme merkezleri [es/:/ 025.12], 
müzeler [esti 069.7] tarafından yapılan yayınlar dahil

.595 Devlet yayıncılığı ve devletlerarası yayıncılar
ABD Devlet Basım Bürosu 070.509753'e alındı

.9 Gazetecilik ve gazeteleri tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışı 071-079'da sınıflayın

.92 Alan, bölge, yerden bağımsız olarak kişiler



071

071-079 Gazetecilik ve gazeteleri coğrafi ele alış
Belirli genel gazeteleri, gazete dizinlerini ve bunlarla ilgili diğer eserleri 
burada sınıflayın
(Seçenek A: Belirli bir ülkedeki gazetelere ve gazeteciliğe yerel vurgu ve daha 
kısa bir nurnara vermek için, ülkeyi bir harf ya da sembol kullanarak başa 
yerleştirin. Örneğin Yeni Zelanda’da gazeteler ve gazetecilik 07N [071’den 
önce])
(Seçenek B: Gazeteleri alfabetik olarak 070’in altında düzenleyin)
(Seçenek C 07l’de açıklanmıştır)
Kapsamlı eserleri 070'de sınıflayın

Kuzey Amerika’da gazetecilik ve gazeteler
(Seçenek C: ABD ve Kanada dışındaki bir ülkedeki gazetecilik ve gazetelere yerel 
vurgu ve daha kısa bir numara vermek için bu numarada sınıflayın; bu durumda 
Kuzey Amerika’daki gazetecilik ve gazeteleri 079.7’de sınıflayın. A ve B 
seçenekleri 071-079’da açıklanmıştır)
Orta Amerika'daki gazetecilik ve gazeteleri 079.72'de sınıflayın

.1 Kanada'da gazetecilik ve gazeteler
Temel numara olan 071. l'e, 2.Tablo'dan 711-719 notasyonunda—71'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin İngiliz Kolombiya'sında gazetecilik ve 
gazeteler 071.11

.3-.9 Birleşik Devletler'de gazetecilik ve gazeteler
Temel numara olan 07l'e, 2.Tablo'dan 73-79 notasyonunda—7'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin New York Times 071.471
Hawai'deki gazetecilik ve gazeteleri 079.969’da sınıflayın

İngiliz Adaları'nda gazetecilik ve gazeteler 
İngiltere’de

.1-.8 İngiltere'de gazetecilik ve gazeteler
Temel numara olan 072'ye, 2.Tablo'dan 421-428 notasyonunda —42'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Londra'daki Times 072.1

.9 İskoçya, İrlanda, Galler'de gazetecilik ve gazeteler
Temel numara olan 072.9'a, 2.Tablo'dan 41-42 notasyonunda —4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin İskoçya ve İrlanda'daki gazeteler 072.91

Orta Avrupa'da gazetecilik ve gazeteler 
Almanya’da

Temel numara olan 073'e, 2.Tablo'dan 431-439 notasyonunda —43'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Avusturya'da gazetecilik ve gazeteler 073.6

074 Fransa’da ve Monako'da gazetecilik ve gazeteler
Temel numara olan 074'e, 2.Tablo'dan 441-449 notasyonunda—44'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Paris'te gazetecilik ve gazeteler 074.36

072

073



075 İtalya’da ve komşu bölgelerde gazetecilik ve gazeteler
Temel numara olan 075'e, 2.Tablo'dan 451-459 notasyonunda —45'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Roma'da gazetecilik ve gazeteler 075.632

076 İber Yarımadası ve komşu bölgelerde gazetecilik ve 
gazeteler İspanya’da

Temel numara olan 076'ya, 2.Tablo'dan 461-469 notasyonunda —46'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Portekiz'de gazetecilik ve gazeteler 076.9

077 Doğu Avrupa'da gazetecilik ve gazeteler Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (Sovyetler Birliği)

Temel numara olan 077'ye, 2.Tablo'dan 472-479 notasyonunda —47'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Ukrayna'da gazetecilik ve gazeteler 077.71

078 İskandinavya'da gazetecilik ve gazeteler
Temel numara olan 078'e, 2.Tablo'dan 481-489 notasyonunda —48'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin İsveç'te gazetecilik ve gazeteler 078.5

079 Diğer coğrafi bölgelerde gazetecilik ve gazeteler
Temel numara olan 079'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Avrupa'daki genel gazeteler ile ilgili kapsamlı eserler 079.4, Orta Amerika'daki 
genel gazeteler ile ilgili kapsamlı eserler 079.72

080 Genel koleksiyonlar
Konuşmaları, konferansları, denemeleri, röportajları, duvar yazılarını, 
alıntıları burada sınıflayın
Edebi formdaki denemeleri, edebi niteliğinden ötürü derlenmiş koleksiyonları 
800'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 080

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli dillerde ve dil ailelerindeki koleksiyonların tarihi, coğrafi, kişilere 
göre ele alınışını 081-089'da sınıflayın

081-089 Belirli diller ve dil ailelerindeki koleksiyonlar
(Seçenek A: Belirli bir dildeki koleksiyonlara yerel vurgu ve daha kısa bir numara 
vermek için, önce bir harf ya da bir sembol kullanın. Örneğin Urduca 
koleksiyonlar 08U [081 ’den önce])
(Seçenek B: Koleksiyonları alfabetik olarak 080’in altında düzenleyin)
(Seçenek C 08l’de açıklanmıştır)
Kapsamlı eserleri 080'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 081-089



081

082

083

Amerikan İngilizcesi
Batı Yarımkürenin ve Hawaii'nin İngilizce koleksiyonları
(Seçenek C: İngilizce dışındaki belirli bir dile yerel vurgu ve daha kısa bir numara 
vermek için bu numarada sınıflayın; bu durumda Amerikan İngilizcesi dilindeki 
koleksiyonları 082’de sınıflayın. A ve B seçenekleri 081-089’da açıklanmıştır)

İngilizce
Amerikan İngilizcesi dilindeki koleksiyonlar için 081 'e hkz.

Diğer Cermen dilleri
Cermen dilindeki koleksiyonlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Temel numara olan 08'e, ö.Tablo'dan 31-394 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Cermen dilindeki koleksiyonlar 083.1
İngilizce koleksiyonları 082'de, İskandinav dilindeki koleksiyonları 088'de, Eski 
İngilizce (Anglosakson dilindeki) koleksiyonları 089'da sınıflayın

084 Fransızca, Provans dili, Katalan dili
Temel numara olan 08'e, ö.Tablo'dan 41-49 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Fransızca koleksiyonlar 084.1

085 İtalyanca, Rumence, Reto-Rumen diller
Temel numara olan 08'e, ö.Tablo'dan 51-59 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
İtalyanca koleksiyonlar 085.1

086 İspanyolca ve Portekizce
Temel numara olan 08'e, ö.Tablo'dan öl-ö9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Portekizce koleksiyonlar 08Ö.9

087 Slav dilleri
Temel numara olan 087'ye, sadece dil için 037.1-037.9 arasında 037'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Lehçe (Polca) koleksiyonlar 087.85

088 İskandinav dilleri
Temel numara olan ()88'e, ö.Tablo'dan 39Ö-398 notasyonunda —39'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin İsveççe koleksiyonlar 088.7

089 Diğer diller
Eski İngilizce (Anglosakson) dahil

[.29] Eski İngilizce (Anglosakson)
Numara kullanılmıyor; 089'da sınıflayın

J-.9 İtalik, Hellenik, diğer diller
Temel numara olan 089'a, ö.Tablo'dan 7-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Çince koleksiyonlar 089.951



090 Ely azmaları, nadir hasılı malzemeler 090

090 Elyazmaları, nadir eserler, diğer nadir 
basdı malzemeler

Genel yaklaşım: eleştirel değerlendirme, tanımlama, tarih 
Örnek: Nadir tek yüzlü baskılar
Kitaplar ile ilgili disiplinlerarası eserleri 002'de; bir elyazması ya da nadir eseri 
konusuyla birlikte, örneğin dua kitaplarını 242'de; sanatsal bir özelliği özellikle 
birlikte, örneğin tezhibi 745.67'de sınıflayın

Hem elyazmaları hem de nadir eser hihliyografyaları için 011.3l'e, 
sadece nadir eser hihliyografyaları için 0] 1.44'e ayrıca hkz.

091 Elyazmaları
Elyazmaları hihliyografyaları için ayrıca 011.3l'e hkz.

092 Blok (Basma) kitaplar

093 İnkunabeller (1500 yılından önce basılmış eserler)
1501'den önce basılmış kitaplar

tnkımahel hihliyografyaları için ayrıca 011.42'ye hkz.

094 Basılı kitaplar
.2 Eski baskı kitaplar

1700'e kadar
Basma kitaplar için 092; inkunaheller (1500 yılından önce hasılmış 
eserler) için 093'e hkz.

.4 Özel basımlar
Örnek: İlk basımlar, sınırlı basımlar, dizgi başeserleri

095 Ciltlerinden ötürü önem taşıyan kitaplar
Ciltçilik için ayrıca 686.3'e hkz.

096 Resimleri ve malzemelerinden ötürü önem taşıyan 
kitaplar

.1 Resimlerinden ötürü
Resimli elyazmalarını 09l'de sınıflayın

.2 Malzemesinden ötürü
Örnek: Parşömen ve ipek yapraklar, altın ve gümüş harfler

097 Sahibi ya da kökeninden ötürü önem taşıyan kitaplar
098 Yasaklanmış eserler, taklitler, sahte eserler

.1 Yasaklanmış eserler

. 11 Din otoritelerince yasaklanmış eserler

.12 Sivil otoritelerce yasaklanmış eserler



.3 Taklitler ve sahte eserler

099 Boyutlarından ötürü önem taşıyan kitaplar
örnek: Alışılmadık şekilleri olan kitaplar, minyatür basımlar



100

100 Felsefe, parapsikoloji ve okkültizm, 
psikoloji

Belirli bir disiplin ya da konunun felsefesini l.Tablo'dan Oinotasyonunu 
kullanarak disiplin ya da konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin tarih felsefesi 901

Bkz. Kılavuz Tl-01; 100; 100,109 ile 190; 100 ile 200

101 Felsefe kuramı
Felsefe kavramı, felsefi işlerin doğası, felsefe yöntemiyle ilgili eserleri burada 
sınıflayın
Felsefi düşünce okullarını 140 ya da 180'de sınıflayın

102 Felsefenin çeşitli konuları

103 Felsefe sözlükleri, ansiklopedileri, konkordansları

[104] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basımda kullanıldı

105 Felsefe konusundaki süreli yayınlar

106 Felsefe kuruluşları ve yönetimi

107 Felsefe eğitimi, araştırması, ilgili konular

108 İnsan türlerine göre felsefenin tarihi ve tanımı

109 Felsefenin tarihi ve insan gruplarına göre (toplu) ele 
alınışı

Zaman ve yerle sınırlı değil

coğrafi ve bireylere göre ele alışı 180-190'da sınıflayın 
İnsan gruplarına göre ele alış için 109.2'yi kullanın 

Bkz. Kılavuz 100,109 ile 190

[.22] İnsan gruplarına göre ele alış
Numara kullanılmıyor; 109.2'de sınıflayın



110 Metafizik (Spekülatif felsefe)
Epistemoloji, nedensellik, insanlık için 120'ye hkz.

111 Ontoloji (Varlıkbilim)
.1 Varoluş, öz, töz (cevher), ilinekler (araz)
.2 Evrenseller (Genel kavramlar)
.5 Yokluk, hiçlik
.6 Sonlu ve sonsuz

Mutlak dahil

.8 Varlığın klasik özellikleri
Gerçeklik ile ilgili kapsamlı eserleri 12l'de sınıflayın

.82 Birlik (Vahdet)
Parça-bütün ilişkileri dahil

[.83] Gerçeklik
Numara kullanılmıyor; 111.8'de sınıflayın

.84 İyilik ve kötülük (Hayır ve şer)
Ahlak için 170'e hkz.

.85 Güzellik
Estetik ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Belirli bir konunun estetiğini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin sanatın 
estetiği 700.1

[112] [Kullanılmıyor]
En son 18. Basımda kullanıldı

113 Kozmoloji (Doğa felsefesi)
Evrenin kökeni (kozmogoni), kozmik uyum dahil
Kozmolojinin burada belirtilmeyen belirli konularını 114-119'da; astronominin bir 
konusu olarak kozmolojiyi 523. l'de sınıflayın

.8 Yaşam felsefesi
Hayatın kökeni ve doğası
insan yaşamının kökeni ve doğasını 128'de sınıflayın

114 Mekân (Uzay)
Mekân ve madde ilişkisini burada sınıflayın 
Maddeyi 117'de sınıflayın

115 Zaman
Sonsuzluk, zaman ve mekân, zaman-mekân, zaman ve devinim ilişkisi dahil 

Mekân için 114'e hkz.



116 Değişim
Oluş, çevrim, evrim, devinim, süreç dahil 
Zaman ve devinim ilişkisini 115'de sınıflayın

117 Yapı
Madde, biçim, düzen dahil
Mekân ve madde ilişkisini 114'de sınıflayın

118 Güç ve enerji

119 Sayı ve nicelik

120 Epistemoloji, nedensellik, insanlık
121 Epistemoloji (Bilgi kuramı)

Gerçeklik, örneğin tutarlılık, uygunluk kuramları ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Bilgi ve uzantılarını 001, mantıktaki gerçekliği 160'da sınıflayın

.2 Bilginin olanak ve sınırları
Solipsizm (tekbencilik) ve diğer zihin sorunları dahil

.3 Bilginin kökeni, kaynakları, araçları
Örnek: Sezgi, algılama, akıl, duyu 
İnsana özgü bir nitelik olarak aklı 128.3'de sınıflayın 

.4 Bilginin yapısı
Nesnel ve öznel bileşenler 
Kavramlar, düşünceler dahil 

.5 Kuşku ve inkâr
Kuşku, inkâr, kesinlik, olasılık ile ilgili kapsamlı eserleri 121.63'de sınıflayın

.6 Araştırmanın doğası
inanç dahil
îmanı 121.7'de sınıflayın

.63 Kesinlik ve olasılık
Kuşku ve inkâr için I21.5’e bkz.

.65 Kanıt ve kıstas



.68 Anlam, yorum, yorum kuramı (Hermenötik)
Felsefenin konuları olarak semantik ve semiyotik dahil 
Semiyotik ile ilgili disiplinlerarası eserleri 302.2'de sınıflayın

Dilbilim felsefesinin bir okulu olarak genel semantik için 149.94'e, 
dilbilimde semiyotik için 401 Al'e, dilbilimde semantik için 401,43'e 
ayrıca bkz.

.7 îman
inancı 121.6'da, dinsel imanı 200'de sınıflayın

.8 Değer ve değerler kuramı (Aksiyoloji)
Ahlaki değerleri 170'de sınıflayın

122 Nedensellik
Nedensellik ile rastlantı karşıtlığını burada sınıflayın

Determinizm (belirlenimcilik) ve indeterminizm (belirlenmezcilik) için 123’e; 
teleoloji (doğadaki düzeni inceleyen bilim dalı) için I24'e bkz.

123 Determinizm ve indeterminizm (Belirlenimcilik ve 
belirlenmezcilik)

Beklenmedik olaylar dahil

.3 Rastlantı
Nedensellik ile rastlantı karşıtlığını 122'de sınıflayın

.5 Özgürlük
İrade özgürlüğü dahil

.7 Zorunluluk

124 Teleoloji
Tasarım, amaç, nihai amaç

[125] [Kullandmıyor]
En son 18. Basımda kullanıldı

126 Benlik
Bilinçlilik ve kişiliği burada sınıflayın 
Bilinçdışı ve bilinçaltını 127'de sınıflayın

127 Bilinçdışı ve bilinçaltı



128 İnsanlık
Felsefi antropolojiyi; insan yaşamının felsefesi, insan yaşamının felsefesi ve 
psikolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Benlik için 126'ya; psikoloji için 150’ye hkz.
Fiziksel antropoloji için ayrıca 573'e bkz.

.1 Ruh
Tekil ruhların kökeni ve kaderi için 129'a hkz.

.2 Zihin
Zihin-beden ilişkisi dahil

.3 Öznitelikler ve yetiler
Örnek: İştah, imgelem, bellek, akıl, irade 
Bir bilgi aracı olarak aklı 121.3'de sınıflayın 

İrade özgürlüğü için 123.5'e bkz.

.4 İnsan eylemi (edimi) ve deneyimi
Doğa, koşullar, köken

.5 İnsan ölümü
Bu numaranın insan yaşamı için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 128'de 
sınıflayın
Ölüm ile ilgili disiplinlerarası eserleri 306.9'da sınıflayın

129 Tekil ruhların kökeni ve kaderi
Bedenleşme (hulul) ruhgöçümü (tenasüh-ü ervah; reinkamasyon), ölümsüzlük 
dahil

Daha önceki ruhgöçümleriyle ilgili anlatıları 133.9013'de sınıflayın 
Bkz. Kılavuz 133.9013 ile 129

130 Normal üstü (paranormal) olaylar
Tartışmalı bilgi ve normal üstü olaylarla ilgili kapsamlı eserleri 001.9'da; dinsel 
deneyimle ilgili olayları 200'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 001.9 ve 130; 130 ile 133
ÖZET

131 Esenlik, mutluluk, başarı sağlamayı amaçlayan parapsikolojik
ve okkült yöntemleri

133 Parapsikoloji ve okkültizm (gizlicilik)
135 Rüyalar ve esrarlar
137 Gaipten haber veren el yazısı bilgisi
138 Fizyonomi
139 Frenoloji

Tahmin yürütme ve tahminler
Burada ya da 130'un herhangi bir altbölümünde kullanmayın; 
kapsamlı eserleri 133.3'de; belirli bir tipi l.Tablo'dan 0112 
notasyonunu eklemeden, söz konusu tiple birlikte sınıflayın. Örneğin 
astrolojik tahmin yürütme yöntemleri 133.5



131 Esenlik, mutluluk, başarı sağlamayı amaçlayan
parapsikolojik ve okkült yöntemleri

Başarılı yaşam, kişisel ve aile yaşantısının yönetimiyle ilgili disiplinlerarası 
eserleri 646.7’de; kişisel esenlik,mutluluk, başarı sağlamayı amaçlayan psikolojik 
ve parapsikolojik ya da okkült yöntemler ile ilgili kapsamlı eserleri 158'de; 
esenliğe ulaşmanın belirli parapsikolojik, okkült yöntemlerini konuyla birlikte 
130-139'da sınıflayın. Örneğin tılsımlar ve muskalar 133.44

[132] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basım'da kullanıldı

133 Parapsikoloji ve okkültizm (gizlicilik)
Okkültizm düzmeciliklerini burada sınıflayın
Başlıkta yer alan konuların her ikisi ve her biri için standart altbölümler 
eklenmiştir

Kahalistik (hatmi), tefsiri, Rosikrusyen gelenekler için 135.4’e bkz.
Bkz. Kılavuz 130 ile 133; 133 ile 200

ÖZET
133.1 Hayaletler

.3 Gaipten haber verme

.4 Demonoloji ve büyü

.5 Astroloji

.6 El falcılığı

.8 Ruh olayları

.9 İspiritizma

,1 Hayaletler
Hortlakları burada sınıflayın
Bedenden ayrılmış ruhlar ile ilgili kapsamlı eserleri 133.9'da, hayaletlerle 
ilgili halk öykülerini 398.25'de, bir halkbilimi konusu olarak hayaletleri 
398.47'de, hayaletlerle ilgili edebiyat eserlerini 808.80375'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 133.129 ile. 133.109 

,12 Tekinsiz yerler

,122 Belirli türdeki tekinsiz yerler
Örnek: Tekinsiz kiliseler, ormanlar, mezarlıklar, evler 
Türüne bakmaksızın belirli tekinsiz yerleri 133.129’da sınıflayın

,129 Belirli tekinsiz yerler
Temel numara olan 133.129'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Londra Kulesi 133.1294215
Hayaletlerin genel tarihi ve coğrafi ele alınışını 133.109'da 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 133.129 ile 133.109



. 14 Belirli tür hayaletler
Örnek: Bedensiz ruhlar, gulyabaniler, hortlaklar, yaşayanların hayalleri, 
ifritler
Hayaletin türüne bakmaksızın tekinsiz yerleri 133.12'de, bir medyumluk 
olayı olarak ruhların maddeleşmesini 133.92'de sınıflayın

.3 Gaipten haber verme
Gaipten haber verme sanatı ve nesnelerin sembolizmiyle ilgili eserleri, 
geleceği önceden bilmenin okkült yöntemleriyle ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Kehanet yöntemlerinden çok kehanetleriyle ünlenmiş kişiler 133.3092'de 
sınıflanır. Örneğin Nostradamus (Michel de Notredame)
Gaipten haber vermek için altıncı hissin kullanılmasını 133.82-133.86'da 
sınıflayın

Astroloji için 133.5’e; el falı için 133.6'ya; rüya tabirleri için 135.3'e; el 
yazısına bakarak gaipten haber verme (grafoloji) için I37'ye, fizyonomi 
için 138'e bkz.
Tahmin yürütme ile ilgili disiplinlerarası eserler için 003.2'ye, dinsel 
pratik olarak gaipten haber verme için 291.32'ye, toplumsal tahmin 
yürütme için 303.49'a ayrıca hkz.

.32 Kristal küreye bakma; radyestezi; kartlar, çay yaprakları ve kahve
telvesiyle fal bakma, kehanet kitapları

.322 Kristal küreye bakma

.323 Radyestezi
İnsanın açığa çıkmamış ışınımlara duyarlılığından yararlanarak canlı 
ya da cansız nesnelerin yerini bulma ve sarkaç, değnek ve başka 
araçlar kullanma

.323 2 

.323 3 

.323 7 

.323 9

.324

.324 2 

.324 24 
[.324 29]

133.323 2-133.323 7 Belirli nesnelerin yerini bulma 
Kapsamlı eserleri 133.323'de sınıflayın 

Suyun yerini bulma 
Madenlerin yerini bulma 
Petrol ve gazların yerini bulma 
Telediestezi (Uzaktan arama)

Belirli nesnelerin telediestezi yoluyla bulunmasını 133.3232- 
133.3237'de sınıflayın

Kartlar, çay yaprakları, kahve telvesinden fal bakma, kehanet 
kitapları

Bu numaranın falcılık ile ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 133.3'de sınıflayın
Kartlardan fal bakma (Kartomansi)

Tarot (resimli iskambil) kartlarıyla
Diğer kart türleriyle

Numara kullanılmıyor; 133.3242'de sınıflayın



.32 4 Çay yaprakları ve kahve telvesiyle fal bakmak

.32 8 Kehanet kitaplarıyla fal bakmak

.33 Sembolik kehanet
Örnek: I. Ching, eski Germen alfabesi ile gaipten haber verme 

İskambil falcılığı (kartomansi) için 133.3242'ye bkz.

.33 Remil (Kum falı)

.33 Gaipten haber veren işaretler

.33 Sayı bilgisi (Nümeroloji)

.33 4 Sayılarla fal bakma

.33 9 Belirli sayıların sembolizmi

.4 Demonoloji ve büyü
Kara sanatları burada sınıflayın

Gaipten haber verme için 133.3'e bkz.
Zenci büyücülüğü için ayrıca 299.67'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 133 ile 200

.42 Demonoloji
Cinler, şeytanlar, ifritler hakkındaki dinsel inançlar için 291.216'ya 
bkz.
Bkz. Kılavuz 133 ile 200

.42 Şeytana tapma (Satanizm)
inananları tarafından dinsel varlık olarak görülen Şeytana tapan 
kültler (mezhepler) için ayrıca 299'a hkz.
Bkz. Kılavuz 133 ile 200

.43 Kötü ruhlar
Örnek: düşe giren baştan çıkarıcı şeytanlar, vampirler, kurtadamlar 

.43 Nazar

.43 Cinlere karışma

.47 Cin kovma

.42 Sihir ve büyü
Sihirbazların el kitaplarını, örneğin sihir formülleri, efsunları; cadı avını 
burada sınıflayın
Başlıkta yer alan konuların hepsi ve herbiri için standart altbölümler 
eklenmiştir

Büyüler, lanetler, tılsımlar için 133.44'e hkz.
Dinsel bir pratik olarak değerlendirilen büyücülük için ayrıca 
291.33'e bkz. '
Bkz. Kılavuz 133 ile 200



.430 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Cadılık modasının tarihini [eski 900] burada sınıflayın 

Cadılık modasının toptıımsal analizi için 306A'e bkz.

.44 Büyüler, lânetler, tılsımlar
Örnek; Muskalar, tılsımlar 
Maskotlar dahil

.442 Aşk büyüleri ve tılsımları

.443 Şans büyüleri ve tılsımları

.446 Tedavi amaçlı büyüler ve tılsımlar

.5 Astroloji
Astrolojik sembolizmi burada sınıflayın

.52 Zodyak işaretleri
Gezegenleri 133.53'de sınıflayın

.53 Gezegenler, güneş, ay
Yöneticilik dahil
Özellikleri, haneleri, gezegenlerin konumunu burada sınıflayın

.54 Horoskoplar (Zayiçe falı)

.540 4 Özel konular

.540 42 Günlük fallar ve yaşgünü kitapları

.542 Zayiçe falı çıkarma

.548 Kişisel zayiçe falları
Belirli konularla ilintili olan kişisel zayiçe fallarını 133.58'de 
sınıflayın

.55 Astrolojik takvim

.56 Saatlerle ilgili astroloji

.58 Belirli konulara uygulanması
Temel numara olan 133.58'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin tıbbi 
astroloji 133.5861, kişinin cinsel yaşamına ilişkin astrolojik rehberler 
133.5864677, ABD ve başkanları konusunda astrolojik analiz ve 
tahminler 133.58973

.6 El falcılığı

[.62] El biçimi bilgisi (Şirognomi)
Numara kullanılmıyor; 133.6'da sınıflayın

[.64] Avuç falı (Şiromansi)
Numara kullanılmıyor; 133.6'da sınıflayın



.8

.82

.84

.85

.86

.88

.9

.90 

.90 3

Ruh olayları
İnsanın ruhu, Kirlian insan ruhu fotoğrafçılığı
Ruh olayını; ruhsal iletişim ile ilgili kapsamlı eserleri; ruhsal yetiler ve 
yetenekler ile ilgili kapsamlı eserleri; altıncı his (duyudışı algılama), 
ispiritizma, hayaletler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Gaipten haber verme ile ilgili kapsamlı eserleri 133.3'de sınıflayın

Hayaletler için 133.1'e; ispiritizma için 133.9'a hkz.
Kirlian fotoğrafçılığının fotoğrafık yönleri için ayrıca 778.3'e bkz.

133.82-133.86 Altıncı his (duyu dışı algılama)

Kapsamlı eserleri 133.8'de sınıflayın 

Telepati

Görünmeyeni görme 

îşitilmeyeni işitme 

Önceden bilme 

Psikokinesis

İspiritizma
Bedensiz ruhlarla haberleşme inanışıyla ilgili olaylar ve düşünce sistemleri
Yıldızlara uçma (bedenden ayrılıp seyahat etme), dünya dışı ruhlarla 
haberleşme dahil
Ölülerden haber alarak yapılan büyüleri, bedensiz ruhlarla ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın

Hayaletler için 133.1'e bkz.
Dinsel bir öğreti olarak ispiritizma için 291.213, ispiritizmacı Hıristiyan 
mezhepleri için 289.9'a, diğer ispiritizmacı mezhepler ve dinler için 292- 
299'a ayrıca bkz.
Bkz. Kılavuz 133 ile 200 

Felsefe ve kuram
Kişisel yaşam, ruhlar dünyasının özellikleri ve ölümden sonraki 
yaşam '

Kişinin geçmişteki yaşamlarına ilişkin anıları dahil 
Değer için kullanmayın; 133.90l’de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 133.9013 ile. 129

Medyumluk
Doğası ve uygulaması
Tek tek medyumların ruhsal deneyimlerini burada sınıflayın 

Belirli medyumluk olayları için 133.92'ye hkz.



.92 Belirli medyumluk olayları
Örnek: Masaya vurma, ayak vurma, havada tutma, maddeden sıyrılma, 
medyumun bedeninden uçucu maddeler çıkması, bir yerden diğerine 
taşınma, ruh fotoğrafı çıkarma

Ruhsal iletiler (mesajlar) için 133.93’e hkz.

.93 Ruhsal iletiler
Cisimsiz varlıklara atfedilen haberleşmenin tekniği ve içeriği
Örnek; Fincan gezdirerek alınan iletiler, kendiliğinden yazılanlar ve 
söylenenler
130'da yer almayan dinsel olmayan belirli konulardaki ruhsal iletiler dahil. 
Örneğin tanımlanmamış uçan nesneler (UFÖ'lar)
Dinsel konularla ilgili ruhsal iletileri 200'de; paranormal olaylar içindeki 
belirli bir konuyla ilgili iletileri konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin ruhlar 
dünyasının yapısı ve ölümden sonraki yaşamla ilgili iletiler 133.9013

[134] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basım’da kullanıldı

135 Rüyalar ve esrarlar
Sihirbazlık ve büyücülüğün esrarını 133.43'de sınıflayın

Açıklanamayan, tam olarak doğrulanamayan olaylarla ilgili bildirimler 
anlamındaki sırlarla ilgili disiplinlerarası eserler için ayrıca 001.94'e hkz.

.3 Rüyalar
Rüya yorumları dahil
Rüyaların psikolojik ve parapsikolojik yönleri ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
154.63'de sınıflayın

.4 Kabalistik (batını), tefsiri, Rosikrusyen gelenekler
Bu numaranın diğer esrarlar, başka esrarlarda inisiasyon (başlatma) için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 135'de sınıflayın

Musevilikte Kitabı Mukaddes'in batini tefsiri için ayrıca 296.16'ya hkz.

[.42] Eski öğelerin esrarları
Numara kullanılmıyor; 135'de sınıflayın

.43 Rosikrusyencilik

[136] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basım'da kullanıldı

137 Gaipten haber veren el yazısı bilgisi
Grafoloji ile ilgili disiplinlerarası eserleri ve grafolojinin kişilik analizinde 
kullanımını 155.282'de sınıflayın



138 Fizyonomi
Fiziksel özelliklerin analizi yoluyla gaipten haber verme ya da kişiliğin 
belirlenmesi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

El falı için 133.6; frenoloji için I39'a bkz.

139 Frenoloji
Kafatası yapılarından zihinsel yetilerin belirlenmesi

140 Belirli felsefi okullar ve bakış açıları
İdeoloji, dünya görüşü, inançlar sistemi kavramları dahil
Modem Batılı bakış açıları ile ilgili kapsamlı eserleri 190'da, modem batı ve eski, 
ortaçağ, doğulu bakış açılarını lOO'de; bakış açısına bakmaksızın tek tek 
filozofların gelişme, tanımlama, eleştirel değerlendirme, toplu yazılar, biyografi 
açısından ele alınışını 180-190'da; eski, ortaçağ, doğu okullarını 180'de; ahlak 
sistemleri ve okullarını 171’de; belirli bir felsefi bakış açısından ele alınan belirli 
bir felsefe konusu ya da dalını, konu ya da dalla birlikte sınıflayın. Örneğin 
varoluşçu ontoloji (varlıkbilim) 111, realist epistemoloji (bilgi kuramı) 121. 
Belirli bir disiplini ilgilendiren ideolojileri disiplinle birlikte sınıflayın. Örneğin 
politik ideolojiler 320.5

Bkz. Kılavuz 140; 140 ile 180-190

141 İdealizm ve ilgili sistemler ve öğretiler
örnek: Tinselcilik, kamutincilik, öznelcilik, iradecilik

.2 Modern Platonculuk ve yeni-Platonculuk
Antik Platonculuğu 184'de, antik yeni-Platonculuğu 186.4'de sınıflayın

.3 Aşkıncılık (Transendantalizm, mütealiye)

.4 Bireycilik

.5 Kişilikçilik

.6 Romantisizm

142 Eleştirel felsefe
Eleştirel gerçekçiliği 149.2'de sınıflayın

.3 Kantçılık ve Yeni-Kantçılık

.7 Görüngücülük ve görüngübilim (Fenomenalizm ve fenomenoloji)

.78 Varoluşçuluk

143 Sezgicilik ve Bergsonculuk
144 Hümanizm ve ilgili sistemler ve öğretiler

.3 Pragmatizm

.4 .Araççılık (Enstrümentalizm)

.6 Yararcılık (Ütilitaryanizm)



145 Duyumculuk
Düşüncelerin duyusal öğelere göre analizini temel alan bir sistem olarak ideolojiyi 
burada sınıflayın
ideolojiyi belirli bir felsefe okulu olarak değil de genel olarak bir inançlar sistemi 
olarak tartışan eserler 140'da sınıflanır

146 Doğalcılık (Natüralizm) ve ilgili sistemler ve öğretiler
örnek: Dinamizm, enerjizm

.3 Maddecilik (Materyalizm)

.32 Diyalektik maddecilik
Marksizmin felsefi temellerini 335.4112'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 146.32 ile 335.4112

.4 Pozitivizm (Komtçuluk) ve ilgili sistemler
Analitik devinim ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Dilbilim analizi için 149.94'e hkz.

.42 Mantıkçı pozitivizm (Mantıkçı deneycilik)

.44 Deneycilik (Ampirisizm)

.5 Atomculuk
Mantıkçı atomculuk dahil

.6 Mekanikçilik ve yeni-mekanikçilik

.7 Evrimcilik ve süreç felsefesi

147 Kamutanrıcılık ve ilgili sistemler ve öğretiler
örnek: Animizm, aranedencilik, panenteizm, paralelizm (koşutçuluk), vitalizm 
(dirimselcilik)

.3 Tekçilik (Monizm)

.4 İkicilik ve çoğulculuk (Düalizm ve pluralizm)

148 Liberalizm, eklemecilik (sinkretizm), seçmecilik, 
gelenekselcilik, dogmacılık

149 Diğer felsefi sistemler ve öğretiler
örnek: Yapıcılık, yıkıcılık, nesnellik

.1 Adcdık (nominalizm) ve kavramcılık

.2 Gerçekçilik, yeni-gerçekçilik, eleştirel gerçekçilik

.3 Gizemcilik (Mistisizm)
Okkült gizemciliği 130’da, dinsel gizemciliği 200'de sınıflayın

.5 İyimserlik kuramı ve meliorizm



.6 Kötümserlik kuramı (Pesimizm)

.7 Akılcılık ve ilgili sistemler ve öğretiler
Örnek: Anlıkçılık, doğuştancılık, nativizm

.72 Bilinemezcilik (Agnostisizm)

.73 Kuşkuculuk (Skeptisizm)

.8 tnkârcilık ve kadercilik
Varoluşçuluk için 142.78'e hkz.

.9 Diğer sistemler ve öğretiler

.91 Yeni-Aristoculuk, yeni-skolastisizm, yeni-Tomizm
Antik Aristoculuğu 185'de; ortaçağ skolastisizmini, ortaçağ Tomizmini 
189.4'de sınıflayın

.94 Dilbilim felsefeleri
Gündelik dil felsefesi dahil
Dilbilim felsefesinin bir okulu (örneğin Alfred Korzybski okulu) olarak 
genel anlambilimi burada sınıflayın
Felsefi bir konu olarak anlambilimi 121.68'de; analitik devinim ile ilgili 
kapsamlı eserleri 146.4'de sınıflayın

Semiyotik ile ilgili disiplinlerarası eserler için 302.2'ye; dilin felsefesi 
için 401 'e ayrıca hkz.

[.943] Dilbilim analizi
Numara kullanılmıyor; 149.94'de sınıflayın

[.946] Semantik
Numara kullanılmıyor; 149.94'de sınıflayın

.96 Yapısalcılık (Strüktüralizm)



150 Psikoloji
Başka bir talimat verilmedikçe aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin 
çocukların duyguları 155.4124 (152.4 değil)

Yetenek testleri 153.94
Karşılaştırmalı psikoloji 156
Bilinçaltı ve başkalaşmış durumlar ve süreçler 154
Farklılık ve gelişme psikolojisi 155
Duyusal algılama, devinim, duygular, fizyolojik itkiler 152
Bilinçli zihinsel süreçler ve zekâ (153.94 hariç) 153
Uygulamalı psikoloji 158

Sosyal psikolojiyi 302'de sınıflayın; belirli bir disiplin ya da konuya ilişkin 
psikolojik ilkeleri (yetenek testleri ile ilgili ilkeler dışında kalan) disiplin ya da 
konuyla birlikte l.Tablo'dan 019 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin 
reklamcılığın psikolojik ilkeleri 659.1019
Belirli bir disiplin ya da konuyla ilgili yetenek testleri 153.94'de sınıflanır 

Bkz. Kılavuz 150; 150 ile 302-307

ÖZET
150.1-.9 Standart altbölümler
152 Duyusal algılama, devinim, duygular, fizyolojik itkiler
153 Bilinçli zihinsel süreçler ve zekâ
154 Bilinçaltı ve başkalaşmış ruh durumları ve süreçler
155 Ayrımsal ve gelişme psikolojisi
156 Karşılaştırmalı psikoloji
158 Uygulamalı psikoloji

.1

.19

.192

.193

[.193 2-193 3]

.194 

.194 3 

.194 32

Felsefe ve kuram

Sistemler, okullar, bakış açıları 
Bkz. Kılavuz 150.19

Varoluşçu, melekeci (yetici), fenemenolojik, akılcı okullar
Bu numaranın diğer spekülatif sistemler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 150.19'da sınıflayın

İşlevselcilik (Fonksiyonalizm)
Dinamik, bütüncül (holistik), amaççı (hormik), örgensel (organizmacı) 
psikolojiler

Dinamik ve amaçsal psikolojiler
Numara kullanılmıyor; 150.193'de sınıflayın

İndirgemecilik

Davranışçılık

Watsoncu davranışçılık
Örnek: Watson, Spranger, Hunter, Lashley'in sistemleri



. 194 34 Yeni-davranışçılık (Pragmatik indirgemecilik)
Örnek; Guthrie, Hull, Skinner, Tolman'ın sistemleri 

Refleksoloji (Çağrışımcılık) (Tepkecilik)
Örnek: Pavlov, Bekhterev, Thomdike'm sistemleri 
Çağrışımla öğrenmeyi 153.1526'da sınıflayın

Psikanalitik sistemler
Bkz. Kılavuz 150.195 ile 616.89 

Freudcu sistem 

Adlerci sistem 

Jungcu sistem 

Yeni psikanalitik sistemler
Örnek: Homey, Fromm, Sullivan'ın sistemleri

Diğer sistemler 
Gestalt psikolojisi 

Alan kuramı 

Test ve ölçüm
Zekâ testleri ve kişilik testleri ile ilgili kapsamlı eserleri 153.93'de 
sınıflayın

Psikolojik testlerin etiği için ayrıca 174.915'e hkz.

Deneysel araştırma
Psikolojide araştırma etiği için ayrıca 174.915'e hkz.

.8 İnsan türlerine göre tarih ve tanım
Belirli tür insanların psikolojisini 155'de sınıflayın

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli ülkelerin ulusal psikolojisini 155.89'da sınıflayın

[151] [Kullanılmıyor]
En son 16. Basım'da kullanıldı

152 Duyusal algılama, devinim, duygular, fizyolojik itkiler
Eski başlık: Fizyolojik psikoloji
Duyu.sal algılama, devinim, duygular, fizyolojik itkilerin psikolojisi ve 
nörofizyolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Duyusal algılama, devinim, duygular, fizyolojik itkilerin nörofizyolojisini 
612.8'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 152 ile 612.8

.194 4

.195

.195 2 

.1953 

.195 4 

.195 7

.198 

.198 2 

.1984 

.287

.724



152.1
.3
.4
.5
.8

.14

.142

.142 2 

.142 3 

.142 5

.143

.145

.148

.15

.152

.154

.157

.158

.16

.166

.167

.18

.182

ÖZET
Duyusal algılama
Devinimler (Hareketler) ve devinimsel (motor) işlevler 
Heyecanlar ve duygular 
Fizyolojik itkiler
Niceliksel eşik, ayrımlama, tepki-süre çalışmaları

Duyusal algılama
Alıcı süreçler ve işlevleri, ayrımlama, eşikleri burada sınıflayın 
Niceliksel eşik ve ayrımlama çalışmalarını 152.82'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 152.1 vs. 153.7 

Görsel algılama

Mekânsal algılama
Mekânsal algılama ile ilgili kapsamlı eserleri 153.752'de sınıflayın 

Görsel keskinlik 

Model algılama 

Hareket algılaması
Hareket algılaması ile ilgili kapsamlı eserleri 153.754'de sınıflayın 

Parlaklık algılaması 

Renk algılaması

Optik yanılmalar, art imgeler
Bu numaranın diğer algısal özellikler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 152.14’de sınıflayın

İşitsel algılama

Ses yüksekliği algılaması

Yoğunluk algılaması

Tını algılaması 
Ton ayırdetme

Yer ayırdetme (Lokalizasyon)

Kimyasal duyu algılaması 

Koku algılaması 

Tad algılaması

Diğer duyusal algılama türleri 

Dokunma algılaması 

Isı algılaması



Dewey Onlu Sınıflama I

.1823 Basınç algılaması
Titreşimin algılanması dahil [eskiden 152.1828]

Gıdıklanma için 152.1828'e hkz.

.1824 Acı algılaması
Kaşıntı ve gıdıklanma için 152.1828'e hkz.

. 182 8 Kaşıntı ve gıdıklanma
Eski başlık: Türetilmiş duyu algılamaları 
Titreşim algılaması 152.1823'e alındı

.188 Öz duyumsal algılama (Organ duyumları)
Biyolojik geri-beslemeyi (biofeedback) burada sınıflayın

.188 2 Yön duyusuyla ilgili algılama (Kinestetik ve vestibuler)
Kinestetik ve vestibuler algılama, tekbaşına kinestetik algılama 
için standart altbölümler eklenmiştir

.188 6 Iç organlarla ilgili algılama
Örnek: yorgunluk, açlık, susuzluk, rahatlık

. 189 Eşduyumlar (Sinestezi)

.3 Devinimler (hareketler) ve devinimsel (motor) işlevler
Tepki-süre çalışmalarını 152.83'de sınıflayın

.32 Istemdışı devinimler (hareketler)
Otomatik devinimleri burada sınıflayın

Alışkanlıklar ve alışkanlıkların oluşumu için 152.33'e hkz.

.322 Refleksler (Tepkeler)
Bir psikolojik sistem olarak refleksoloji ile ilgili kapsamlı eserleri 
150.1944'de sınıflayın

.322 3 Doğuştan gelen refleksler

.322 4 Şartlı refleksler

.324 İçgüdüsel devinimler
Doğuştan gelen refleksler için 152.3223'e hkz.

.33 Alışkanlıklar ve alışkanlıkların oluşumu
Alışkanlıklar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Bilinçli zihinsel alışkanlıkları 153'de sınıflayın 

.334 Devinimsel öğrenme

.335 El başatlığı ve yanbaşatlığı
Örnek: Solaklık

.35 İstemli devinimler

.38 Özel devinimsel işlevler



.384

.384 2 

.384 5 

.385

.4

Harekete geçirme 

Dışavurumsal devinimler
Devinimlerin anlamını (beden dilinde olduğu gibi) 153.69'da 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 152.384 ile 153.69 

Sesli dışavurumlar 

Çizili dışavurumlar 

Eşgüdüm (Koordinasyon)

Heyecanlar ve duygular
Örnek: Şaşırma, özenme, üzülme, suçluluk, mizah, kıskançlık, utanç
Rol yapmayı, tavırları, huyları, ruh hallerini, duyarlılıkları; heyecan ve duygu 
karmaşalarını burada sınıflayın
Kişilik özelliklerinden sıkılganlığı 155.232'de, yalnızlığı 155.92'de, ölüm 
nedeniyle yoksun kalmayla birlik^te yaşanan kederi 155.937'de, depresyonu 
616.8527'de sınıflayın

.41 Aşk ve sevgi
Empati (bir başkasının duygularını anlayabilme) dahil

[.42-.45J Heyecan ve duyguların tipleri ve özellikleri
Numara kullanılmıyor; 152.4'de sınıflayın

.46 Korku
Endişe, kaygı dahil

.47 Öfke
Asabiyet dahil
Saldırgan ruh hallerini ve duygulan burada sınıflayın
Saldırganlık psikolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri 155.232'de sınıflayın

.5 Fizyolojik itkiler
Güdüleme (motivasyon) ve itkiler ile ilgili kapsamlı eserleri 153.8'de 
sınıflayın

.8 Niceliksel eşik, ayrımlama, tepki-süre çalışmaları
Bu numaranın diğer konulara uygulanmış niceliksel ve psikofıziksel 
yöntemler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 152'de sınıflayın

.82 Eşik ve ayrımlama çalışmaları

.83 Tepki-süre çalışmaları



153.1
.2
.3
.4
.6
.7
.8
.9

[.028 7]

.1

.12

Bilinçli zihinsel süreçler ve zekâ
Düşünsel süreçleri burada sınıflayın
Bilinçli zihinsel süreçler için standart altbölümler eklenmiştir 

Heyecanlar ve duygular için 152A'e hkz.
Epistemoloji için 121 .felsefedeki akd-heden sorunu için 128.2'ye ayrıca hkz 
Bkz. Kılavuz 153.4 ile 153

ÖZET
Bellek ve öğrenme

.122

.123

.124

.125

.13

.132

.133

.134

[.136]

.14

.15

.152

.1522

İdeaların (fikirlerin) oluşum ve çağrışımı 
İmgelem ve imgeler 
Biliş (Bilgi)
Haberleşme 
Algısal süreçler 
İstenç (İrade)
Zekâ ve yetenekler

Test ve ölçüm
Kullanmayın; 153.93’de sınıflayın

Bellek ve öğrenme 

Bellek
Belirli bir konu açısından belleği konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
bellek ve düşler 154.63

Bellek türleri için 153.13'e, mnemoni (hellek eğitimi hilimi) için 
153.14'e hkz.

Hatırda tutma
Hatırlama ve yeniden canlandırma 
Tanıma 
Unutma 

Bellek türleri 
Görsel bellek 
işitsel bellek 
Görsel-işitsel bellek 
Diğer

Numara kullanılmıyor; 153.13'de sınıflayın 

Mnemoni (Bellek eğitimi bilimi)

Öğrenme
Bkz. Kılavuz 153.15 ile 155.4-155.6; 153.15 ile 370.15 

Öğrenme yöntemleri
Mekanik öğrenme, yineleyerek öğrenme



. 152 3 Öykünme (taklit) ile öğrenme

.1524 Deneme-yanılma ile öğrenme

.1526 Çağrışımla öğrenme
Pavlovcu (klasik) şartlandırma, işleyerek şartlandırma dahil 
Çağrışımcılık ile ilgili kapsamlı eserleri 150.1944'de sınıflayın 

.1528 Ayırdetme yoluyla öğrenme

.153 Öğrenmenin etmenleri

. 153 2 Dikkat ve yoğunlaşma

.153 3 İlgi ve heves

.153 4 Güdülenme

.154 Öğrenmede geçişim (Transfer)

.158 Öğrenme eğrileri

.2 İdeaların (fikirlerin) oluşum ve çağrışımı 

.22 İdeaların çağrışımı

.23 Kavramlar ve kavram oluşumu
Soyutlama için 153.24 e hkz.

.24 Soyutlama

[.25] Esinlenme
Numara kullanılmıyor; 153.2'de sınıflayın

.3 İmgelem ve imgeler
İmgelemin bir özelliği olarak değerlendirilen gündüz düşleri, fantaziler, 
hayalleri burada sınıflayın
Gündüz düşleri, fantaziler, hayallerle ilgili kapsamlı eserleri 154.3'de 
sınıflayın

.32 İmgeler
Gözde canlandırma dahil

.35 Yaratıcılık
Yaratıcılık ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Belirli bir alandaki yaratıcılığı l.Tablo'dan 019 notasyonunu kullanarak 
alanla birlikte sınıflayın. Örneğin sanatta yaratıcılık 700.19

.4 Biliş (Bilgi)
İdeaların (fikirlerin) oluşumu ve çağrışımı için 153.2'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 153.4 ile 153 

[.402 87] Test ve ölçüm
Kullanmayın; 153.93'de sınıflayın



.42 Düşünce ve düşünme
Akıl yürütme (usa vurma) için 153.43'e hkz.

[.422-.423] Aksettirilmiş (reflektiv) ve imgesiz düşünce
Numara kullanılmıyor; 153.42'de sınıflayın

.43 Akıl yürütme (usavurma)
Problem çözümünü burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 153.43 ile 160

.432 Tümevanmcı (endüktiv) akıl yürütme
Çıkarsama dahil

.433 Tümdengelimci (dedüktiv) akıl yürütme

.44 Sezgi

.45 Değer

.46 Yargı
Ahlaki yargı 155.232'ye alındı

.6 İletişim
Kişiler arasındaki iletişimin tekil özelliklerini burada sınıflayın
İletişimin sosyal psikolojisini, iletişim ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
302.2'de; sosyolinguistiği 306.44'de; dil ve dil süreci psikolojisini 
(psikolinguistik) 400.19'da; okuma psikolojisini 408.4019'da sınıflayın

.68 Dinleme
Konuşma algılamasını 400.19'da sınıflayın

.69 Sözsüz iletişim
Beden dilini burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 152.384 ile 153.69

.7 Algısal süreçler
Algısal kavrama ve anlama

Duyu dışı algılama (altıncı his) için 133.82-133.86; duyusal algılama için 
152.1'e hkz.
Bkz. Kılavuz 152.1 ile 153.7

.73 Temel öğeler
Örnek: Tamalgı, önalgı

Tematik tamalgı testleri için ayrıca 155.2844'e hkz.

.733 Dikkat
Bakma, dinleme dahil



[.734-.7351 Tamalgı ve önalgı
Numara kullanılmıyor; 153.73'de sınıflayın

.736 Eşikaltı algı

.74 Hatalar (Normal yanılsama)

.75 Algılama türleri
Örnek; Başkalarının duygularını algılama

.752 Mekânsal algılama
Görsel mekânsal algılamayı 152.142'de sınıflayın

.753 Süre ve ritm algılaması

.754 Devinim algılaması
Görsel devinim algılamasını 152.1425'de sınıflayın

.8 İstenç (İrade)
Öz-denetim dahil
Niyetlilik, güdülenme; itkiler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Fizyolojik itkileri 152.5'de sınıflayın

.83 Seçme ve karar alma

.85 İrade değişikliği
İradenin kırılması ya da bilinçli niyetin değiştirilmesiyle ilgili 
durumlardaki davranış değişikliği ve tavır değiştirmeyi burada sınıflayın

Kişilik ve karakter değişikliği için ayrıca I55.25'e hkz.

.852 İkna

.853 Uskınmı (Beyin yıkama)

.854 Ortama uyma

.9 Zekâ ve yetenekler
Diferansiyel ve gelişme psikolojisi içinde zekâ ve yeteneği etkileyen etmenleri 
155'de sınıflayın

[.902 87] Test ve ölçüm
Kullanmayın; 153.93'de sınıflayın

[.92] Zekâyı etkileyen etmenler
Numara kullanılmıyor; 153.9'da sınıflayın



.93 Zekâ testleri
Bilinç, bilinçli zihinsel süreçler, zekâ ve kişiliğin test ve ölçümü ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Yetenek testlerini 153.94'de; eğitsel test ve ölçümü 371.26'da; tıbbi 
durumun teşhisi için yapılan testleri 616.80475'de ve ilgili numaralarda 
sınıflayın. Örneğin zekâ geriliğinin teşhisi 616.8588075

.932 Bireysel testler
Bireysel olarak verilen ve test edenle test edilen arasında etkileşim 
olan testler

.93! 3 Sözlü testler
Sözel zekâ ile ilgili kapsamlı eserleri 153.9333'de sınıflayın

.93! 4 Sözel olmayan testler
Sözel olmayan testlerle ilgili kapsamlı eserleri 153.9334'de 
sınıflayın

.933 Grup testleri
Yazılı testleri burada sınıflayın

.933 3 Sözel testler
Sözel zekâ testleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Bireysel sözel testleri 153.9323'de sınıflayın

.933 4 Sözel olmayan testler
Sözel olmayan zekâ testleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Sözel olmayan bireysel testleri 153.9324'de sınıflayın

.94 Yetenek testleri
Özel yetenekler için bireysel, grup, sözel, sözel olmayan testler
Mesleki ilgi testlerini burada sınıflayın
Standart altbölümler için 153.940001-153.940009'u kullanın
Mesleki ilgiler ile ilgili kapsamlı eserleri 158.6'da, yetenek ve meslekî ilgi 
testlerinin akademik kıyas ve yerleştirme amacıyla kullanılmasını 
371.264'de sınıflayın

Başarı testleri ve ölçümleri için ayrıca 371.26'ya hkz.
Bkz. Kılavuz 153.94

.940 01-.949 99 Belirli alanlardaki yetenekler için testler

Temel numara olan 153.94'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin müzik yeteneği 153.9478

.98 Üstün zekâ



154
.2

.22

.24

[.62]

.632

.634

.64

.7

Bilinçaltı ve başkalaşmış ruh durumları ve süreçler
Bilinçaltı

İd, ego, süperego 

Etkinlikler
Karmaşalar, çelişkiler, usavurma, yüceltme, aktarma dahil

Gündüz düşleri, fantaziler, hayaller
İkincil bilinçliliği burada sınıflayın
İmgelem özellikleri olarak gündüz düşleri, fantaziler, hayalleri 153.3’de 
sınıflayın

Başkalaşmış bilinç durumları
Uyuşturucu kullanımına bağlı başkalaşımlar dahil

Uyku olayı
Bkz. Kılavuz 154.6 ile 612.821 

Uyku
Numara kullanılmıyor; 154.6'da sınıflayın

Düşler (Rüyalar)
Düşlerle ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Düşlerin parapsikolojik yönlerini 135.3'de, fizyolojik yönlerini 612.821'de 
sınıflayın

Türleri

Analizi

Uyurgezerlik

Hipnoz (ipnotizma)
Hipnoz ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Hipnozun psişik bir güç olarak değerlendirilmesini 133.8'de, hipnozun tıbbi 
uygulamalarını 615.8512'de sınıflayın

.72

.76

.77

.772

.774

Hayvan manyetizmi
Bu numaranın mesmerizm (ipnotizma) için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 154.7'de sınıflayın

Hipnoz oluşturma

Hipnoz olayı

Trans sırasındaki olaylar

Hipnoz sonrasındaki olaylar



Ayrımsal ve gelişme psikolojisi
Gelişmede oyunun rolünü burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmemişse, aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin Afro- 
Amerikan okul çağı çocuklarının aileleri içindeki ölümlere gösterdikleri tepki 
155.937 (155.424 ya da 155.8496073 değil)

Belirli durumlar 155.93
Belirli yaşların psikolojisi 155.4-.6
Etnopsikoloji ve ulusal psikoloji 155.8
Evrim psikolojisi 155.7
Çevre psikolojisi (155.93 hariç) 155.9
Cinsiyet psikolojisi ve cinslerin psikolojisi 155.3
Birey psikolojisi 155.2

Bkz. Kılavuz 155

ÖZET
155.028 7 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9

Test ve ölçüm 
Birey psikolojisi
Cinsiyet psikolojisi ve cinslerin psikolojisi
Çocuk psikolojisi
Genç yetişkinlerin psikolojisi
Yetişkinlerin psikolojisi
Evrim psikolojisi
Etnopsikoloji ve ulusal psikoloji
Çevre psikolojisi

.028 7 Test ve ölçüm [eski 155.28]

.2 Birey psikolojisi
Benlik, kişilik, karakter, bireysellik, kimliği burada sınıflayın 
Birey psikolojisine ait konuların genel uygulamalarını 158’de sınıflayın 

[.2C2 87] Test ve ölçüm
Kullanmayın; 155.28’de sınıflayın

.22 Bireysel farklar

.23 Karakter ve kişilik özellikleri ve belirleyicileri

.232 Belirli özellikler
Örnek: Ahlaki yargılar [eski 153.46], fedakârlık, utangaçlık, 
bağımlılık, dışa dönüklük, içe dönüklük, mükemmeliyetçilik, 
işkoliklik
Saldırganlığın psikolojisiyle ilgili kapsamlı eserler dahil
Saldırganlıkla ilgili disiplinlerarası eserleri, saldırgan sosyal ilişkileri 
302.54'de; saldırgan heyecanlar ve duyguları 152.47'de; saldırgan 
itkileri 153.8'de; belirli bir özelliğin belirli bir yönünü söz 
konusu yönle birlikte sınıflayın. Örneğin ahlaki yargıların gelişmesi 
155.25



.234 Belirleyiciler
Belirleyici olarak çevre-kalıtım karşıtlığını burada sınıflayın 
Çevresel belirleyicileri 155.9'da sınıflayın

.24 Uyum yeteneği
Ayarlanma dahil

.25 Karakter ve kişilik geliştirme ve değişiklikleri
Olgunluk, öz-denetimin gelişmesi dahil

İradenin kırılması ve bilinçli niyetin değiştirilmesiyle ilgili davranış 
değişikliği ve tavır değişimi için ayrıca 153.85'e hkz.

.26 Tipoloji (İnsan tiplerini ayırdetme yöntemi)

.262 Klâsik tipoloji (Hipokrat'ın mizaçlar kuramı)

.264 Modem tipoloji
Örnek; James, Jung, Kretschmer, Rorschah, Sheldon, Stem'in 
sınıflama şemaları

.28 Değerlendirmeler ve testler
Ayrımcı ve gelişme psikolojisinin test ve Ölçümüyle ilgili kapsamlı eserler 
155.0287'e alındı
Zekâ ve kişilik değerlendirmeleri ve testleriyle ilgili kapsamlı eserleri 
153.93'de, mesleki ilgilerin belirlenmesinde kişilik testlerinin kullanımını 
153.94'de, psikiyatrik bozukluklann teşhisinde kişilik testlerinin 
kullanımını 616.89075'de sınıflayın

.282 Tanısal grafoloji
Grafoloji ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Gaipten haber alma ile ilgili grafolojiyi 137'de; kanıtların 
incelenmesinde elyazısı analizini 363.2565'de, işe almada eleme 
amacıyla el yazısı analizini 658.3112'de sınıflayın

.283 Soruşturma ve anketler

.284 Tahmin teknikleri

.284 2 Rorschach testleri

.284 3 Szondi testleri

.284 4 Tematik tamalgı testleri

.3 Cinsiyet psikolojisi ve cinslerin psikolojisi

.31 Erojenite (cinsel duyarlılık) ve libido

.32 Cinsiyet ve kişilik



.33

.332

.33i

.33;

.34

.412

.4:3

Cinsiyet farkları 

Erillik
Erkeklerin açıkça cinsel olsun olmasın varsayılan ayırdedici 
özellikleri

Dişilik
Kadınların açıkça cinsel olsun olmasın varsayılan ayırdedici 
özellikleri

Biseksüellik (İkicinslilik)
Cinsel yönelişin belirsizliğini, her iki cinse ait davranış özellikleri 
göstermeyi (çift cinsiyetli) davranışların sergilenmesini burada 
sınıflayın
Hem eş ve hem de karşı cinsle ilişkiler anlamındaki ikicinsliliği 
155.34'de sınıflayın

Cinsel ilişkiler
Heteroseksüel, homoseksüel, biseksüel ilişkileri kapsar
Cinsel ilişkilerin sosyal psikolojisi ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
306.7'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 155.34 ile 306.7

155.4-155.6 Belirli yaşların psikolojisi
Gelişme psikolojisini burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 155’de sınıflayın ,

Bkz. Kılavuz 153.15 ile 155.4-155.6

Çocuk psikolojisi
Onbir yaşa kadar
Çocuk gelişimiyle ilgili disiplinlerarası eserleri 305.23l'de sınıflayın 

Çocuk yetiştirme için ayrıca 649.1'e hkz.

Genel konular
Belirli gruplamalara uygulanan genel konuları 155.42-155.45'de sınıflayın

Duyusal algılama, devinim, duygular, psikolojik itkiler
Temel numara olan 155.412'ye, 152.1-152.8 arasında 152'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çocukların duyguları 155.4124

Bilinçli zihinsel süreçler ve zekâ
Temel numara olan 155.413'e, 153.1-153.9 arasında 153'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çocuklar için zekâ testleri 155.41393 
(155.4130287 değil)'-, ancak çocuklar için yetenek testlerini 
153.94(X)083'de sınıflayın



.418 028 7

.418 2

.42

.422

.423

.424

.43

.432

.433

Kişisel-sosyal davranış 
Oyun, gerginlik dahil 
Sosyalleşmeyi 303.32'de sınıflayın 

Test ve ölçüm
Çocuklar için kişilik testleri 155.41828'e alındı 

Bireysel psikoloji
Temel numara olan 155.4182'ye, 155.22-155.28 arasında 155.2'yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin çocuklar için kişilik testleri 
155.41828 [eski 155.4180287], ahlaki gelişim 155.41825

155.42-155.45 Belirli gruplamalar
Aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin okul öncesi erkek çocuklar 
155.423 (155.432 değıV)

Olağanüstü çocuklar 155.45
Statü, tip, ilişkilere göre çocuklar 155.44
Belirli yaş gruplarındaki çocuklar 155.42
Cinsiyete göre çocuklar 155.43

Kapsamlı eserleri 155.4'de sınıflayın 

Belirli yaş gruplarındaki çocuklar 

Bebekler
Doğumdan iki yaşa kadar
Doğumdan beş yaşa kadar çocuklar ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Temel numara olan 155.422'ye, 155.412-155.418 arasında 155.41'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin bebeklerin duygulan 155.42224

Üç-beş yaş arasındaki çocuklar
Okul öncesi çocuklar, iki-altı ya da üç-yedi yaş arasındaki çocuklar ile 
ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Temel numara olan 155.423'e, 155.412-155.418 arasında 155.41'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin okul öncesi çocukların bilinçli 
zihinsel süreçleri ve zekâsı 155.4233

Altı-onbir yaş arasındaki çocuklar
Ondört yaşma kadar olan okul çağındaki çocuklarla ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Temel numara olan 155.424'e, 155.412-155.418 arasında 155.41'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin okul çağı çocuklarının kişisel- 
sosyal davranışları 155.4248

Cinsiyete göre çocuklar
Çocukların cinsel psikolojisini burada sınıflayın

Erkek çocuklar
Kız çocukları



.44 Statü, tip, ilişkilere göre çocuklar
Ebeveynden geçici ya da sürekli olarak ayrılmanın psikolojisini burada 
sınıflayın

.442 Tek çocuk
Evlat edinilmiş ya da evlatlık olarak büyütülmüş tek çocuğu 
155.445'de, kurum içinde büyüyen tek çocuğu 155.446'da sınıflayın

.44^ Kardeşler
Anne baha ortak kız ve erkek kardeşler için 155.444’e, evlat 
edinilmiş, evlatlık çocuklar için 155.445'e hkz.

.441 Anne baba ortak kız ve erkek kardeşler

.445 Evlat edinilmiş ve evlatlık çocuklar

.446 Kurum içinde büyüyen çocuklar
Kollektif ebeveyn olarak hizmet eden topluluklarda, örneğin 
kibbutz'larda, büyütülen çocuklar dahil

.45 Olağanüstü çocuklar
Temel numara olan 155.45'e, 371.91-371.97 arasında 371.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin yetenekli çocukların psikolojisi 155.455, 
vahşi çocukların ("kurt çocukların") psikolojisi 155.4567
Kısmen vahşi çocukların incelenmesinden türetilen psikoanalitik ilkeleri 
150.195'de sınıflayın

.5 Genç yetişkinlerin psikolojisi
Oniki-yirmi yaş arası
Oniki-yirmi yaş arasındaki genç yetişkinlerin psikolojisiyle ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Genç yetişkinlerin gelişmesiyle ilgili disiplinlerarası eserleri 305.2355'de, genç 
yetişkinlerin mesleki testlerini 153.94000835'de, yirmi yaş üzerindeki genç 
yetişkinlerin psikolojisini 155.65'de sınıflayın

.51 Genel konular
Temel numara olan 155.51'e, 155.412-155.418 arasında 155.41'i izleyen 
numaraları ekleyin, örneğin genç yetişkinler için kişilik testleri 
155.51828'de; ancak genç yetişkinler için yetenek testlerini 
153.94000835'de sınıflayın
Belirli yaş gruplarındaki genç yetişkinler için altbölümler eklenmiştir. 
Örneğin onaltı yaşındakiler için bilişsel gelişme 155.513
Genç yetişkinlere cinsiyetlerine göre uygulanan genel konuları 155.53'de 
sınıflayın

.53 Cinsiyete göre
Genç yetişkinlerin cinsel psikolojisini burada sınıflayın

.532 Genç erkekler

.533 Genç kadınlar



>

.6 Yetişkinlerin psikolojisi
Bkz. Kılavuz 155

.63 Cinsiyete göre yetişkinler
Her iki cinsiyetteki yetişkinleri statü, tip, ilişkilere göre 155.64'de, belirli 
bir yaş grubundaki her iki cinsiyetten yetişkinleri 155.65-155.67'de 
sınıflayın

.632 Erkekler

.633 Kadınlar

.64 Statü, tip, ilişkilere göre yetişkinler
Belirli bir yaş grubundaki yetişkinleri statü, tip, ilişkilerine bakmaksızın 
155.65-155.67'de sınıflayın

.642 Bekâr

.642 2 Erkek

.642 3 Kadın

.643 Boşanmış

.643 2 Erkek

.643 3 Kadın

.644 Dul

.644 2 Erkek

.644 3 Kadın

.645 Evli

.645 2 Erkek

.645 3 Kadın

.646 Ebeveynler
Evli olmayan ebeveynleri 155.642'de, boşanmış ebeveynleri 
155.643'de, dul ebeveynleri 155.644'de sınıflayın

.646 2 Babalar

.646 3 Anneler

155.65-155.67 Belirli yaş gruplarındaki yetişkinler
Kapsamlı eserleri 155.6'da sınıflayın

Yetişkinliğin erken evrelerindeki kişiler
Yirmi yaşın üzerinde
Genç yetişkinlerin, oniki-yirmi yaş arasındaki genç yetişkinlerin 
psikolojisiyle ilgili kapsamlı eserleri 155.5'de sınıflayın

Yetişkinliğin orta evrelerindeki kişiler



.67 Yetişkinliğin geç evrelerindeki kişiler

[.67 ] Zihinsel ve fiziksel bozukluklar
Numara kullanılmıyor; 155.67'de sınıflayın

.671 Uyum sağlama
Kuramlardaki yaşamın psikolojik yönleri dahil
Emekliliğin, statü değişikliğinin psikolojik yönlerini burada sınıflayın

.7 Evrim psikolojisi
Temel insani zihinsel ve psikolojik niteliklerin evrimi 
Davranışsal genetik dahil

Toplumsal davranışın genetik temelleri için ayrıca 304.5'e hkz.
Bkz. Kılavuz ISO ile 302-307

.8 Etnopsikoloji ve ulusal psikoloji
Melez kültürlerin psikolojisini burada sınıflayın 
Kültürel etki incelemelerini 155.92'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 155

.81 Okur-yazar olmayanlar

.82 Irksal ve etnik farklılıklar
Etnik psikolojiyi (etnopsikoloji) burada sınıflayın
Belirli ırksal ve etnik grupların psikolojisini 155.84’de sınıflayın

.8-^ Belirli ırksal ve etnik gruplar
Temel numara olan 155.84'e, S.Tablo'dan 03-99 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Afro-Amerikanların etnik psikolojisi 155.8496073

Bkz. Kılavuz 155.84 ile 155.89

.89 Ulusal psikoloji
Temel numara olan 155.89'a, 2.Tablo'dan 3-9 nota.syonunu ekleyin. 
Örneğin İtalyan ulusal psikolojisi 155.8945
Ulusal kökenine bakmaksızın belirli ırksal ve etnik grupların 
psikolojisini 155.84'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 155.84 ile 155.89



.904 

.904 2

.91

.911

.915

.916

.92

Çevre psikolojisi
Başka bir talimat verilmedikçe aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin 
ölüm nedeniyle oluşan bir kayıpla başetmeye çalışan bir insanın üzerinde 
ailenin, dostların ve iş arkadaşlarının etkisi 155.937 (155.92 değil)

Belirli durumların etkisi 155.93
Giyimin etkisi 155.95
Kısıtlayıcı çevrelerin etkisi 155.96
Yaralanmalar, kazalar, fiziksel sakatlıklar, şekil 

bozukluklarının etkisi 155.916
Toplum ve barınmanın etkisi 155.94
Sosyal çevrenin etkisi 155.92
Fiziksel çevre ve koşulların etkisi (155.916 hariç) 155.91

Özel konular
Gerginlik (Stres)

Gerginlikle nasıl başedileceğine ilişkin eserleri [eskiden\5SA] 
burada sınıflayın
îş gerginliğini, iş yitirmeyi 158.7'de sınıflayın 

Fiziksel çevre ve koşulların etkisi 

Duyusal dürtülerin etkisi
Temel numara olan 155.91 l'e, 152.14-152.18 arasında 152.l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin renk psikolojisi 155.91145
İklimle ilgili duyusal etkileri 155.915'de, duyusal etkilerin yaralanma, 
kazalar, fiziksel sakatlıklar, şekil bozuklukları olan kişiler üzerindeki 
etkilerini 155.916'da sınıflayın

İklimin etkileri
İklimin yaralanma, kazalar, fiziksel sakatlıklar, şekil bozuklukları olan 
kişiler üzerindeki etkilerini 155.916'da sınıflayın

Yaralanma, kazalar, fiziksel sakatlıklar, şekil bozukluklarının 
etkileri

Sosyal çevrenin etkisi
Yalnızlık, inziva ile ilgili kapsamlı eserler dahil
Temel numara olan 155.92'ye, 158.24-158.27 arasında 158.2'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin aile üyelerinin etkisi, doğum sırası 155.924
Yalnızlığı yenmeyi 158.2’de sınıflayın

Toplum ve barınmanın etkisi için 155.94'e hkz.
Bkz. Kılavuz 155.92 ile 158.2, 302-307



.935

.936

.937

.94

.942

.943

.944

.945

.95

.96

.962

.963

.964

.965

.966

Belirli durumların etkisi
Belirli durumlarda giyimin etkisini [eskiden 155.95] burada sınıflayın 

Yıkıcı felaketler
Bombardıman, deprem, yangın, sel, fırtına sırasındaki davranış 
modelleri dahil
Yıkıma yol açan kazaları 155.936'da, yıkıcı felâketlerde ölümü 
155.937'de sınıflayın

Kazalar
Kazalarda ölümü 155.937'de sınıflayın 

Ölüm ve ölme
Başkalarının ölüme tepkileri dahil
Ölümle ilgili disiplinlerarası eserleri 306.9'da sınıflayın

Toplum ve barınmanın etkileri

155.942-155.944 Belirli toplum tipleri
Kapsamlı eserleri 155.94'de, belirli tip toplamlardaki barınakları 155.945’de 
sınıflayın

Kentsel toplumlar 

Banliyö toplumları 

Kırsal toplumlar 

Barınma 

Giyimin etkileri
Belirli durumlarda giyimin etkileri 155.93'e alındı 

Kısıtlayıcı çevrelerin etkileri 

Tutukevleri 

Denizaltındaki yapılar 

Toprak altındaki yapılar
Mağaralar, madenler, tüneller, yeraltı sığınaklarındaki davranış 
modelleri dahil

Hava araçları
Uçuş psikolojisini burada sınıflayın 

Uzay araçları
Uzay psikolojisini burada sınıflayın



156

.4

.5

1.7]

[157]

Karşılaştırmalı psikoloji
İnsan psikolojisiyle diğer organizmaların psikolojisinin karşılaştırılması; insan 
davranışını açıklamak için diğer organizmaların incelenmesi
İnsan olmayan organizmaların davranışlarını 574.5'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 156 ile 302-307

156.2-156.5 Hayvanlar
Kapsamlı eserleri 156'da, hayvanların alışkanlıkları ve davranış modellerini 
591.51'de sınıflayın

Hayvanlardaki duyusal algılama, devinim, duygular, psikolojik 
itkilerin karşılaştırmalı psikolojisi

Temel numara olan 156.2'ye, 152.1-152.8 arasında 152'yi izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin karşılaştırmalı tepki-süre incelemeleri 156.283

Hayvanların karşılaştırmalı zihinsel süreçleri ve zekâları
Temel numara olan 156.3'e, 153.1-153.9 arasında 153’ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin karşılaştırmalı öğrenme eğrileri 156.3158

Hayvanların karşılaştırmalı bilinçaltı durumları ve süreçleri

Hayvanların karşılaştırmalı ayırımcı ve gelişme psikolojileri

Hayvanların karşılaştırmalı normal dışı davranışları
616.89'a alındı

Bitkiler
Bitki davranışlarını 581.5’de sınıflayın

Normal dışı ve klinik psikolojiler
616.89'a alındı



Genel olarak bireysel psikoloji uygulamalarını; kişisel refah, mutluluk, başarıya 
ulaşmanın psikolojik, parapsikolojik ve okkült teknikleri ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
İnsanın kendisini daha iyileştirmesi, başkalarıyla nasıl geçineceği ile ilgili 
kapsamlı eserler için standart altbölümler eklenmiştir
Başarılı yaşam, kişisel ve aile yaşamının yönetimiyle ilgili disiplinlerarası eserleri 
646.7'de; işteki ve diğer toplumsal durumlardaki başarı ile ilgili disiplinlerarası 
eserleri 650.1'de; refah, mutluluk, başarıya erişmenin parapsikolojik ve okkült 
tekniklerini 131'de; yetenek ve mesleki ilgi testlerini (hem genel hem de belirli 
konulara uygulanmış olanları) 153.94'de; psikolojinin belirli uygulamalarını 
uygulamayla birlikte sınıflayın. Örneğin eğitsel rehberlik ve danışmanlık 371.4
Psikolojinin belirli bir dalındaki (genel olarak bireysel psikoloji dışında kalan) 
uygulamalar, söz konusu dalla birlikte sınıflanır. Örneğin nasıl yaratıcı olunur 
153.35, kendini tanıma ve kendini geliştirme için kişilik testlerinden yararlanma 
155.28

.1 Kişisel gelişme ve analiz
Kişilik analizi ve gelişimi dahil
Kişiyi daha iyi bir insan yapmayı ya da başarısızlığı önlemeyi, sorunları 
çözmeyi ya da kişinin beklentilerini karşılamayan bir yaşama uyum sağlamayı 
amaçlayan eserleri; uygulamalı psikolojinin belirli sistemleri ya da okullarıyla 
ilgili, gelişmeyi ya da analiz edilmeyi isteyen insanlar için yazılmış eserleri 
burada sınıflayın
Gerginlikle başetmenin yollarını gösteren eserler 155.9042'ye alındı
Başkalarıyla geçinmenin yollarını gösteren eserleri 158.2'de, uygulamalı 
psikolojinin belirli sistemleri ya da okullarıyla ilgili, başkalarına yardımcı 
olmaları açısından yararlanmaları amacıyla danışmanlar ve rehberler için 
yazılmış eserleri 158.9'da sınıflayın
İnsanın kendini daha iyileştirmesi ve başkalarıyla geçinmesinin yolları ile 
ilgili kapsamlı eserler 158'de sınıflanır

.12 Meditasyon yoluyla
Transandantal meditasyon dahil

.2 Kişilerarası ilişkiler
Birey ve diğer insanlar arasındaki ilişkiler
Baskınlık, samimiyet; yalnızlığı yenme; hak arama konusunda eğitim, 
duyarlılık eğitimi, insanlararası ilişkilerin analiziyle ilgili uygulamaları burada 
sınıflayın
İnsanlararası iletişimin tekil yönlerini 153.6'da; yalnızlıkla ilgili kapsamlı 
eserleri 155.92'de; rehberlik ve görüşmeler sırasındaki insanlararası ilişkileri 
158.3'de, önderlikte in.sanlararası ilişkileri 158.4'de, işbirliği ve pazarlıklar 
sırasındaki insanlararası ilişkileri 158.5'de; iletişimin sosyal psikolojisini 
302.2'de; grupların iç-ilişkilerini 302.3'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 155.92 ile 158.2, 302-307 

.24 Aile fertleriyle

.25 Dostlar ve komşularla
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.3

İş arkadaşlarıyla
Çalışma psikolojisi için ayrıca 158.7’ye hkz.

Yabancılarla

Rehberlik ve görüşmeler
Yardım edici davranışları burada sınıflayın
Rehberlik ve görüşme ve sadece rehberlik için standart altbölümler 
eklenmiştir
Rehberlikle ilgili disiplinlerarası eserleri 361.323'de; bir kişilik özelliği olarak 
yardımseverliği 155.232'de sınıflayın; belirli bir disiplin içinde rehberliği söz 
konusu disiplinle birlikte sınıflayın. Örneğin dinsel rehberlik 253.5

Bkz. Kılavuz Tl—019 

Grup rehberliği 

Görüşmeler
Belirli bir disiplin içindeki görüşmeleri disiplinle birlikte sınıflayın. 
Örneğin eleman seçimi için yapılan görüşmeler 658.31124

.35

.39

.4

.5

.6

Önderlik

İşbirliği ve pazarlık 

Mesleki ilgiler
Meslek seçimiyle ilgili disiplinlerarası eserleri 331.702'de, yetenekleri 
153.9’da sınıflayın

[.602 87] Test ve ölçüm
Kullanmayın, 153.94'de sınıflayın

.7 Sanayi psikolojisi
Çalışan bireylerin işle ilişkisinin psikolojisini odak alan ya da çalışan 
bireylerin, sendika liderlerinin, yönetimin kaygılarını kapsayacak geniş bir 
bakış açısına sahip eserler
tş gerginliği, iş yitirme dahil
Çalışma psikolojisini burada sınıflayın
Bir kişilik özelliği olarak işkolikliği 155.232'de; psikoloji dışındaki belirli bir 
konuya uygulanmış sanayi psikolojisini l.Tablo'dan 019 notasyonunu 
kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin personel yönetiminin 
psikolojik ilkeleri 658.30019

iş arkadaşlarıyla kişilerarası ilişkilerin psikolojisi için ayrıca I58.26'ya 
hkz.



Uygulamalı psikoloji sistemleri ve okulları
Örnek: Kişilerarası ilişkilerin analizi
Uygulamalı psikolojinin sistemleri ve okullarıyla ilgili, başkalarının kişisel 
gelişme ya da analiz gereksinmelerine yardımcı olmak amacıyla danışmanlar 
ve rehberler için yazılmış eserleri burada sınıflayın
Uygulamalı psikolojinin sistemleri ve okullarıyla ilgili, gelişmeyi ve analiz 
edilmeyi isteyenler için yazılmış eserleri 158.1'de; uygulamalı psikolojinin 
sistemleri ye okullarıyla ilgili uygulamaları söz konusu uygulamayla birlikte 
sınıflayın. Örneğin kişilerarası analizin görüşmelere uygulanması 158.39

"Chistian Science" (bilime bağlı bir mezhep) kilisesinin inana için ayrıca 
299.936'ya bkz.

Diğer özellikler
Numara kullanılmıyor; 150'de sınıflayın

[159]

160

161

162

[163]

[164]

165

166

167

168 

169

Mantık
Akıl yürütme (usa vurma) bilimi
Olgulara aykırı olanlar, red, soru, başvuru, doğruluk tabloları dahil
Modalite (bir önermenin gerekliliğini inkâr veya imkânsızlığını ifade eden hal), 
önermeleri burada sınıflayın
Akıl yürütme (usa vurma) psikolojisini 153.43'de, sembolik (matematiksel) 
mantığı 511.3'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 153.43 ile 160

Tümevarım (endüksiyon)
Hipotezler için 167, analoji için 169'a bkz.

Tümdengelim (dedüksiyon)
Kıyas için 166'ya bkz.

[Kullanılmıyor]
En son 16. Basım'da kullanıldı

[Kullanılmıyor]
En son 17. Basım'da kullanıldı

Aldatıcı kavramlar ve yanlışın kaynakları
örnek: Çelişki, paradoks, kurgu

Kıyas 

Varsayım 

Sav ve ikna 

Andırış (Analoji)



170 Etik (Ahlak felsefesi)
Belirli konulara ve disiplinlere ilişkin etiği burada sınıflayın
Dinsel etiği 291.5'de; belirli bir dinin etiğini dinle birlikte sınıflayın.
Örneğin Hıristiyan etik kuramı 241

Bkz. Kılavuz 303.372 ile 170

ÖZET
170.1-.9 Standart altbölümler
171 Sistemler ve öğretiler
172 Siyasal etik
173 Aile ilişkilerinin etiği
174 Ekonomik, meslek, uğraşı etiği
175 Eğlence ve dinlence etiği
176 Cinsellik ve üreme etiği
177 Sosyal ilişkilerin etiği
178 Tüketim etiği
179 Diğer ahlaki kurallar

.2 Çeşitli

[.202] Belirli gruplar için normatif etik
170.8'e alındı
Özetler ve anahatlar için kullanmayın; 170.2'de sınıflayın

.4 Özel konular

.42 Metaetik
Belirli sistemler için temelleri 171'de sınıflayın 

.44 Normatif etik
[.440 8] İnsan türlerine göre tarih ve tanım

Kullanmayın; 170.8'de sınıflayın

.8 İnsan türlerine göre tarih ve tanım
Belirli gruplar için normatif etiği [eski 170.202] burada sınıflayın

[.88] Mesleki ve dini gruplar
Kullanmayın; profesyonel ve mesleki grupların etiğini 174'de, dini 
grupların etiğini 200'de sınıflayın

l Sistemler ve öğretiler
Zaman ve yerden bağımsız olarak
Etiğin belirli bir konusunu hangi sistem içinde ele alındığına bakmaksızın, o 
konuyla birlikte 172-179'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 171

.1 Yetkeyi esas alanlar



.2 Sezgiyi, ahlaki içeriği, aklı esas alanlar
Ampirizm (deneycilik), eksiztansiyalizm (varoluşçuluk), hümanizm 
(insancıllık), doğa yasası, natüralizm (doğalcılık), stoacılık

Vicdanı esas alan sistemler ve öğretiler için 171.6'ya hkz.
Biyoloji, genetik, evrimi esas alan öğretiler için 171.7; yasal kuramda 
doğa yasası için 340.1 l'e ayrıca hkz.

.3 Mükemmeliyetçilik
Kendinin farkında olmayı, kişiliğin gerçekleşmesini esas alan sistemler ve 
öğretiler

.4 Hedonizm (Hazcılık)
Kişisel zevk ve mutluluğa erişmeyi esas alan sistemler ve öğretiler

.f Faydacılık ve sonuççuluk
En çok sayıda en büyük mutluluğa erişmeyi esas alan sistemler ve öğretiler

.6 Vicdanı esas alan
Etik kurallarını kendi isteğine göre yorumlama, görevlerin çatışması dahil

.7 Biyoloji, genetik, evrim, eğitim, toplumsal etmenleri esas alan
Rölativizm (görecelik), komünist etik, sosyobiyolojik etik dahil

Doğa yasası, doğacılığı (natüralizm) esas alan sistemler için ayrıca 
171.2'ye hkz. '

.8 Fedakârlığı esas alan
Faydacılık için 171.5'e hkz.

.9 Egoizmi esas alan
Hedonizm (hazcılık) için 171.4'e hkz.

172-179 Uygulamalı etik (Sosyal etik)
İnsan niteliklerinin, ilişkilerinin, etkinliklerinin etiği 
Kapsamlı eserleri 170'de sınıflayın

Siyasal etik
Bireylerin devletle ilişkisi

Ömek:Sivil ve Siyasal etkinlik, askerlik hizmeti, yasalara itaat, vergi ödeme, 
direniş, devrim, iç savaş

Devletlerin ve hükümetlerin görevleri
Hükümetin yurttaşlara karşı görevleri, örneğin eğitim, özgürlük, kişisel 
güvenlik, refah; resmi makamların ve görevlilerin görevleri
Adaleti burada sınıflayın



.4 Uluslararası ilişkiler
Dış ilişkilerin yürütülmesi, silahsızlanma, istihbarat dahil

.42 Savaş ve barış
Örnek: Vicdani itiraz, sadece savaş kuramı, pasifizm, savaşı yöretmenin 
yolları ve araçları
İç savaşı 172.1'de, askeri personelin mesleki etiğini 174.9355'de sınıflayın

.422 Nükleer silahlar ve nükleer savaş

173 Aile ilişkilerinin etiği
örnek: Evlilik, boşanma, ayrılma, ebeveyn-çocuk ilişkilerinin, kardeş ii şkilerinin 
etiği
Cinsellik ve üremenin etiğini 176'da sınıflayın

174 Ekonomik, meslek, uğraşı etiği
Çalışma etiğini burada sınıflayın

.1 Papazlar sınıfı (Ruhanîler)
Bkz. Kılavuz 174.1

.2 Tıpla ilgili meslekler
İnsanın üremesiyle ilgili tıbbi etiği 176'da sınıflayın

.22 Hipokrat yemini

.24 Yaşam ve ölümle ilgili meseleler
Ötanazi (ümitsiz durumda olan hastaların hayatına son verme) D9.7'ye 
alındı

Kürtaj için 179.76'ya bkz.

.25 İyileştirici işlemler
Örnek: örgan nakilleri, genetik mühendisliği
Genetik mühendisliği etiği ile ilgili kapsamlı eserleri 174.9574'de 
sınıflayın

.26 Ekonomik meseleler
Örnek: Reklamcılık, mülkün bölüştürülmesi

.28 Deney yapma
İnsanlar üzerindeki deneyler dahil

Hayvanlar üzerindeki deneyler için 179.4'e hkz.

.3 Hukukla ilgili meslekler

.4 Ticaret, imalât, finansman (İş etiği)
Endüstriyel casusluk dahil



.6 Kumar işi ve piyangoculuk yönetimi
Şans oyunları için 175.5'e, bahisler için 175.9’a ayrıca bkz.

.9 Diğer meslekler ve uğraşılar
Temel numara olan 174.9'a, V.Tablo'dan 09-99 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
genetik mühendisliği etiği 174.9574’de; ancak kamu yönetimi ve kamu 
büroları etiğini 172.2'de sınıflayın

175 Eğlence ve dinlence etiği
Avcılık etiği dahil
Sportmenliği, tarafsızlığı burada sınıflayın
Dinlence sanayiinde çalışanların mesleki etiğini 174.9'da sınıflayın. Örneğin 
profesyonel atletlerin mesleki etiği 174.9796

.1 Radyo, televizyon, sinema filmi, sirkler

.2 Tiyatro, opera, müzik gösterileri

.3 Dans

.4 Atletizm ve beceri oyunları
Kağıt oyunlarını 175.5'de, hayvanlarla insanların dövüşünü 175.6'da. yarışları 
175.7'de sınıflayın

.5 Şans oyunları
Kumar işi için ayrıca 174.6'ya bkz.

.6 İnsan ve hayvan dövüşleri

.7 Yarışlar
insanlar, hayvanlar, taşıtlar

.8 Eğlenceli okuma
Çizgi romanlar dahil
Müstehcen edebiyatı 176.8'de sınıflayın

.9 Bahiscilik
Bahis üzerine oynanan şans oyunlarını 175.5'de sınıflayın 

Kumar işi için ayrıca 174.6'ya bkz.

176 Cinsellik ve üreme etiği
Yapay döllenme, bekârlık yemini, hadımlık, doğum kontrolü, cenin nakli, 
eşcinsellik, evlilik öncesi ve evlilik dışı ilişkiler, rastgele cinsel ilişki, taşıyıcı 
(vekâleten) annelik dahil
Kürtajı 179.76'da sınıflayın

.5 Fahişelik

.7 Müstehcenlik
Edebiyatta müstehcenlik için 176.8'e; konuşmada müstehcenlik için 
179.5'e bkz.
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.8 Edebiyatta müstehcenlik

Sosyal ilişkilerin etiği
Aşağıda yer alan konularla sınırlıdır

.1 Nezaket, kibarlık, konukseverlik
Görgüyü 395'de sınıflayın

.2 Sohbet, dedikodu

.3 İftira, iltifat, doğru sözlülük, yalancılık

.4 Kişisel görünüm
Örnek; Kişinin görünümü, dikkat çekici giysi

.5 Kölelik ve ayırımcı uygulamalar

.6 Arkadaşlık ve flört
Flört sırasındaki cinsel etiği 176'da sınıflayın

.7 Sevgi
Yardımseverlik, merhamet, iyi yüreklilik, liberallik, insan sevgisi dahil

Tüketim etiği
örnek: Oruç, oburluk, harislik, aşırı düşkünlük, ölçülülük 
Doğal kaynakların, varlığın kullanımını burada sınıflayın 
Çevresel, ekolojik etiği, doğaya saygıyı 179.1'de, et tüketimini 179.3'de sınıflayın

.1 Alkollü içecekler kullanımında

.7 Tütün kullanımında

.8 Uyuşturucu kullanımında

[.9] Diğer biçimlerde
Numara kullanılmıyor; 178'de sınıflayın

^ Diğer ahlaki kurallar
Zalimliği burada sınıflayın 
Standart altbölümleri kullanmayın

.1 Yaşama ve doğaya saygı
Çevresel, ekolojik etiği burada sınıflayın

Tüketim etiği için 178’e; hayvan yaşamına saygı için 179.7'ye; 
hayvanlara yönelik davranış için 179.3'e hkz.

.2 Çocuklara yönelik davranış
Eheveyn-çocuk ilişkileri için 173'e bkz.



.3 Hayvanlara yönelik davranış

Etyemezlik (vejeteryenlik) dahil
Hayvanların yanştırılmasını 175.7’de sınıflayın

Hayvan dövüşleri için 175.6'ya; hayvanlar üzerindeki deneyler için 
1794'e hkz.

A Hayvanlar üzerindeki deneyler
Diri açımlama (bilimsel amaçlarla diri hayvanlar üzerinde yapılan açımlama) 
dahil

.5 Konuşmada küfür, sövgü, müstehcenlik

.6 Cesaret ve korkaklık

.7 İnsan hayatına saygı ve saygısızlık
Ötanazi (ümitsiz durumda olan hastaların hayatına son verme) [eski 174.24), 
ölüm cezası, düello, soykırım, adam öldürme, intihar dahil
Şiddetin, şiddetsizliğin etiği ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Politik etkinliklerde şiddet ve şiddetsizliğin etiğini 172'de, savaş etiğini 
172.42'de, iç savaş etiğini 172.1'de, tıbbî etiği 174.2'de, doğum kontrol etiğini 
176'da sınıflayın

Çocuklara yönelik davranışlar için 179.2'ye hkz.

.76 Kürtaj

.8 Kusurlar, hatalar, yanlışlıklar
Başka yerde belirtilmemiş
Örnek: Öfke, sahtekarlık, açgözlülük, kıskançlık, nefret, öykünme, gurur, 
tembellik

.9 İyi özellikler
Başka yerde belirtilmemiş
Örnek: Neşelilik, incelik, değerbilirlik, dürüstlük, alçakgönüllülük, 
ağırbaşlılık, sabır, sağduyu, özgüven, özdenetim, hoşgörü



> 180-190 Felsefenin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele
alınışı

Bakış açısı ne olursa olsun tek tek filozofların gelişimi, tanımı, eleştirel 
değerlendirmesi, toplu eserleri, biyografisini ele alan eserleri burada sınıflayın
Belirli alanları belirten numaralara l.Tablo'dan 09 notasyonunu eklemeyin. 
Örneğin yirminci yüzyıl İngiliz felsefesi 192 (192.0904 değil), ama yirminci 
yüzyıl batı felsefesi 190.904
180-190'a, l.Tablo’dan 092 notasyonunu eklemeyin
Coğrafi ele alışlarla ilgili kapsamlı eserleri lOO'de, tarihi ele alışlarla ilgili 
kapsamlı eserleri 109'da, kişilere göre toplu ele alışlarla ilgili kapsamlı eserleri 
109.2'de; tek bir filozofun belirli bir konudaki düşüncesinin eleştirel 
değerlendirmesini l.Tablo'dan 092 notasyonunu kullanarak konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin Kant'ın bilgi kuramının eleştirel değerlendirmesini 121.092'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 140 ile 180-190; 180-190

180 Antik, ortaçağ, Doğu felsefesi
Standart altbölümler için 180.01-180.09'u kullanın

180.1-.9
ÖZET

Antik felsefenin standart altbölümleri
181 Doğu felsefesi
182 Sokrat öncesi Yunan felsefeleri
183 Sofist, Sokratçı, ve ilgili Yunan felsefeleri
184 Platoncu felsefe
185 Aristocu felsefe
186 Septik ve Neoplatonik felsefeler
187 Epikürcü felsefe
188 Stoacı felsefe
189 Ortaçağ Batı felsefesi

.1-.8

.9

.938

Antik felsefenin standart altbölümleri 
Antik felsefenin tarihi ve coğrafi ele alınışı

Belirli okulların ele alınışını 181-188'de sınıflayın

Yunanistan
Antik Yunan felsefesi ile ilgili kapsamlı eserler için 180'i kullanın 

Bkz. Kılavuz 180.938

181 Doğu felsefesi
Antik, ortaçağ, modem

.001 -.008 Standart altbölümler

.009 Tarihi ele alış
Coğrafi ele alınışı 181.1-181.9'da sınıflayın



.114

.115

.119

.12

.15

.16

.17

.04-.09 Belirli dinleri esas alan
Temel numara olan 181.0'a, 294-299 arasında 29'u izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Yahudi felsefesi 181.06; ancak Hindu-Brahman 
felsefesini 181.41-181.48'de, Hıristiyan felsefesini 190'da sınıflayın; 
Konfıçyus felsefesi 181.09512'den 181.112'ye, Taocu felsefe 
181.09514'den 181.114'e alındı

Bkz. Kılavuz 100 ile 200

181.1-181.9 Belirli yerlerin
(Seçenek: Belirli bir ülkenin felsefesine yerel vurgu ya da daha kısa bir 
numara vermek için, aşağıdakilerden birini kullanın:

(Seçenek A: Önce bir harf ya da başka bir sembol yerleştirin. Örneğin 
Lübnan’ın felsefesi 181.L [ISl.l’den önce]
(Seçenek B: 181.1 içinde sınıflayın; bu durumda Uzak Doğu ve Güney 
Asya felsefesine ilişkin kapsamlı eserleri 181.9’da sınıflayın)

Kapsamlı eserleri 18l'de sınıflayın

Uzakdoğu ve Güney Asya
(Seçenek:Belirli bir ülkenin felsefesine yerel vurgu ve daha kısa bir numara 
vermek için, onu bu numarada sınıflayın; bu durumda Uzak Doğu ve Güney 
Asya felsefesine ilişkin kapsamlı eserleri 181.9’da sınıflayın)

Hint felsefesi için 181.4’e hkz.

Çin ve Kore

181.112-181.115 Çin felsefe okulları
Kapsamlı eserleri 181.H'de, Budist felsefeyi 181.043'de sınıflayın

Konfiçyus [eski 181.09512] ve Yeni-Konfiçyus felsefesi
Konfıçyus'un Dört Kitabını, Konfüçyanizm [eski 299.512]ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Beş Konfıçyus Klasiğini 299.51282'de sınıflayın 

Taocu felsefe [eski 181.09514)

Mohist, eyitişimci (diyalektisyen, mantıkçı), legalist (yasacı) 
felsefeler

Kore

Japonya
Şinto felsefesini 181.0956l'de sınıflayın 

Pakistan ve Bangladeş 

Endonezya [eskiden 181.198]

Filipinler [eskiden 181.199]



.19

.2

.3

.41

.42

.43

.44

.45

Eski, ortaçağ, Doğu felsefesi

Güneydoğu Asya
Temel numara olan 181.19'a, 2.Tablo'dan 591 -597 notasyonunda —59'u 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Tayland felsefesi 181.193
Endonezya 181.198’den 181.16’ya; Filipinler 181.199'dan 181.17'ye alındı

Mısır

Filistin, Judea, İsrail
Yahudi felsefesini 181.06'da sınıflayın

Hindistan
Pakistan ve Bangladeş felsefesi için ayrıca 181.15'e hkz.

181.41 -181.48 Hindu-Brahman felsefe okulları
Kapsamlı eserleri 181.4’de, Budist felsefeyi 181.043'de, Jainist 
felsefeyi 181.044’de sınıflayın

Sankhya

Mimamsa

Nyaya

Vaisheshika

Yoga
Yoga uygulaması ve felsefi bir okul olarak yogayla ilgili disiplinlerarası 
eserleri burada sınıflayın

Fiziksel yoga için 613.7046'ya; Hindu yoga meditasyonu için 
294.543'e; karma (talih) yoga için 294.544'e bkz.

.452 Patanjali felsefesi

.48 Vedanta

.482 Sankaracharya (Advaita)

.483 Ramanujacharya (Visistadvaita)

.484 Dualistik okul

.484 1 Madhvacharya (Dvaita)

.484 2 Bhedabheda

.484 3 Nimbarka (Dvaitadvaita)

.484 4 Vallabhacharya (Suddhadvaita)

.5 İran

.6 Irak
Asur, Babil, Kaide, eski Mezopotamya



Suriye ve Lübnan
Eski Fenike dahil

Diğer
Örnek: Arabistan

> 182-188 Antik Batı felsefesi
Kapsamlı eserleri 180'de sınıflayın

182 Sokrat öncesi Yunan felsefeleri
.1 iyon felsefesi

•2 Pisagorcu felsefe

.3 Eleatik felsefe

.4 Heraklitçi felsefe

.5 Empedokles felsefesi

.7 Demokritçi felsefe

.8 Anaksagoras felsefesi

183 Sofist, Sokratçı ve ilgili Yunan felsefeleri
.1 Sofist felsefe

.2 Sokratçı felsefe

.4 Kinik felsefe

.5 Kirenaik felsefe

.6 Megarik felsefe

.7 Elia ve Eretria felsefeleri

184 Platoncu felsefe
Antik ve modem Platonculuk ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Modern Platonculuk için 141,2'ye hkz.

185 Aristocu felsefe
Modern Aristoculuk için 149.9l'e hkz.

186 Septik ve Neoplatonik felsefeler
.1 Pirroncu felsefe

.2 Yeni Akademi

.3 Eklektik felsefe



.4 Neoplatoncu felsefe
İskenderiye felsefesini, eski ve modem Neoplatonculuk ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın

Modern Neoplatonculuk için 141.2'ye hkz.

187 Epikürcü felsefe

188 Stoacı felsefe

189 Ortaçağ Batı felsefesi
Hıristiyan felsefesini burada sınıflayın

.2 Patristik felsefe (Eski kilise ileri gelenlerine ait felsefe)

.4 Skolastik felsefe
Yeni-skolastisizm, yeni-Tomizm için 149.91'e hkz.

.5 Mistik felsefe

190 Modern Batı felsefesi
Hıristiyan felsefesi, modem felsefe. Batı felsefesi, Avrupa felsefesi ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
180'de yer verilmeyen alanların modem felsefesi, batı geleneğinde olmasa bile 
burada sınıflanır. Örneğin Kuzey Amerika yerli felsefesi 191.08997, geleneksel 
Afrika felsefesi 199.6
(Seçenek; Belirli bir ülkenin felsefesine yerel vurgu ya da daha kısa bir 

numara vermek için, aşağıdakilerden birini kullanın:
(Seçenek A: Önce bir harf ya da başka bir sembol yerleştirin. Örneğin 
Meksika’nın felsefesi 19M [191’den önce])
(Seçenek B: 191 içinde sınıflayın; bu durumda ABD ve Kanada’nın 
felsefesini 199.7’de sınıflayın)

Antik, ortaçağ, doğu felsefesini 180'de sınıflayın
Bkz. Kılavuz 100,109 ile 190; 190

.9 Tarihi ve coğrafi ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışları 191-199 (190.94-190.99 değil)'da sınıflayın

191 Birleşik Devletler ve Kanada
Kuzey Amerika felsefesini burada sınıflayın
(Seçenek: Belirli bir ülkenin felsefesine yerel vurgu ve daha kısa bir numara 
vermek için, onu bu numarada sınıflayın, bu durumda ABD ve Kanada felsefesini 
199.7’de sınıflayın)
Orta Amerika ve Meksika felsefesini 199.72'de sınıflayın

Britanya Adaları 

Almanya ve Avusturya

192

193



194 Fransa

195 İtalya

196 İspanya ve Portekiz
.1 ispanya

.9 Portekiz

197 Sovyetler Birliği
Sovyet Asya felsefesini 181.9'da sınıflayın

[.1] Finlandiya
198.8'e alındı

[.2] Rusya, Ukrayna, Belorusya
Numara kullanılmıyor; 197'de sınıflayın

198 İskandinavya
.1 Norveç

.5 İsveç

.8 Finlandiya [eski 197.1]

.9 Danimarka

199 Diğer coğrafi alanlar
Temel numara olan 199'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Meksika 
felsefesi 199.72; ancak Asya tipi felsefeyi 18l'de, Avrupa felsefesini 190'da, 
Kuzey Amerika felsefesi ile ilgili kapsamlı eserleri 19l'de sınıflayın



200

200 Din
Bireylerin ve grupların ahiretle ilgili inançları, davranışları, deneyimleri ve vahiy, 
tanrı, ibadet çerçevesindeki ilişkileri
Hıristiyanlıkla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
(Seçenek: Hıristiyanlık dışındaki belirli bir dini tercihli olarak ele almak ya da 
daha kısa numaralar vermek için 292-299'da anlatılan beş seçenekten birini 
kullanın)
Karşılaştırmalı dini, çeşitli dinlerle ilişkili eserleri 29l'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 100 ile 200; 133 ile 200; 200

.1 Felsefe ve kuram
Bkz. Kılavuz 200.1 ile 210, 291

.2-.6 Standart altbölümler

.7 Eğitim, araştırma, ilgili konular

.71 Okullar ve kurslar
Bir mezhebe bağlı olmayan okulların dini kuralları ve uygulamaları 
için ayrıca 377.1 'e bkz.

.8 İnsan türlerine göre din

.9 Dinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Dini durum ve koşulları burada sınıflayın

201

202
203

204

201-209 Hıristiyanlığın standart altbölümleri
Kapsamlı eserleri 200'de sınıflayın

Hıristiyanlığın felsefe ve kuramı
Hıristiyan inançlarının doğası, kaynağı, geçerliliği 

Hıristiyan dinbilimini 230'da sınıflayın

Hıristiyanlığın çeşitli konuları
Hıristiyanlıkla ilgili sözlükler, ansiklopediler, 
konkordanslar
Özel konular

Hıristiyan mitolojisi
Kutsal kitaptaki mitolojiyi 220.68'de, Apocrypha (bazı kutsal kitaplarca 
ikinci derecede muteber sayılan eserler) ve pseuodepigrapha (sahte kutsal 
kitaplar)'yı 229'da sınıflayın



205

206

207

.1

Hıristiyanlıkla ilgili süreli yayınlar 

Hıristiyanlıkla ilgili örgütler
Hıristiyan kilisesini 260'da sınıflayın

Hıristiyanlıkla ilgili eğitim, araştırma, ilgili konular
Bir akademik konu olarak Hıristiyanlığı burada sınıflayın
Hıristiyan dini eğitimi ile ilgili kapsamlı eserler 268'e alındı
Üniversite düzeyinde yapılan eğitim dışında, kilisenin himayesindeki dini eğitimi 
268'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 207 ile 268

Okullar ve kurslar

. 101 103 Genel olarak alanlarda, bölgelerde, yerlerde; eski çağda

[.1O4-.109] Çağdaş dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlerde
Kullanmayın; 207.4-207.9’da sınıflayın

.11 Yüksek okul ve üniversiteler
Yüksek okullar ve üniversitelerin coğrafi ele alınışı için kullanmayın; 
yüksek okul ve üniversiteleri, alanlar, bölgeler, yerlerdeki mezheplere 
bakmaksızın genel olarak 207.101'de; eski çağda 207.103'de; çağdaş 
dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler ve yerlerde 207.4-207.9'da sınıflayın
Temel nunnara olan 207.1 l'e, 280.2-289.9'da 28'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Roma Katolik (Kilisesi’nin) seminer ve kursları 207.112

.12 Laik ortaokullar
Laik ortaokulların coğrafi ele alınışı için kullanmayın; Laik ortaokulları, 
alanlarına, bölgelerine, yerlerine bakmaksızın genel olarak 207.101'de; 
eski çağda 207.103'de; çağdaş dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler ve 
yerlerde 207.4-207.9'da sınıflayın
Ortaokullardaki ve kilisenin himayesindeki ortaokullardaki Hıristiyan 
eğitimi ile ilgili kapsamlı eserleri 268.433'de sınıflayın

.15 Yetişkin eğitimi yapan kuruluşlar
Yetişkin eğitimi yapan kilisenin himayesindeki kuruluşları 268.434'de 
sınıflayın

.3 Araştırma ve araştırma ve eğitimle ilgili konular
Temel numara olan 207.3'e, l.Tablo'dan 072-079 notasyonunda -07'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Hıristiyanlıkla ilgili müzeler, koleksiyonlar, 
sergiler 207.34



A-.9 Çağdaş dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlerdeki yüksek okullar, 
üniversiteler, laik ortaokullar

Belirli okulları ve kursları burada sınıflayın
Araştırma ve çeşitli eğitim konuları için kullanmayın; 207.3'de sınıflayın
Temel numara olan 207'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Dublin'deki seminer 207.41835
Kilisenin himayesindeki ortaokullar ve bu okulların dersleri 
268.433094-268.433099'a alındı

208 İnsan türlerine göre Hıristiyanlık

209 Hıristiyanlığın ve Hıristiyan düşünüşünün tarihi, 
coğrafi, kişilere göre ele alınışı

230-280 altındaki öncelik tablosuna dikkat edin
Örgütlü Hıristiyan kilisesinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışını 270'de 
sınıflayın

Bk:. Kılavuz 209.2

210 Doğal (doğaya dayanan) dinbilim
Tanrı tarafından verilen ilham (vahiy) sonucunda değil, doğadaki olaylann 
gözlenmesi ve yorumlanması; irdelenmesi, usavurulması, sonucunda kazanılan 
dini inançlar
(Seçenek; Hıristiyanlık dışındaki belirli bir dine yerel vurgu ve daha kısa 
bir numara vermek için, bu numarada sınıflayın ve temel numara olan 2l'e, 
292-299 arasında o din için belirtilen temel numarayı izleyen numaraları ekleyin, 
örneğin Hinduizm 210, Mahabharata 219.23; bu durumda doğal dinbilimi 200’de, 
211-218'deki altbölümlerini 201-208’de, Hıristiyanlığın standart altbölümlerini
200.1-200.9’da, dinin standart altbölümlerini 200.01-200.09'da sınıflayın. Diğer 
seçenekler 292-299'da açıklanmıştır)
Bir otorite ya da vahye dayanan dinlere göre ele alınan belirli bir konuyu 
29l'de sınıflayın. Örneğin dünya dinlerinde Tanrı kavramları 291.211; belirli 
dinlere göre Tanrı kavramlarını ele alışı, dinle birlikte sınıflayın. Örneğin 
Hıristiyan Tanrı kavramları 231

Bkz. Kılavuz 200.1 ile 210, 291

211 Tanrı kavramları
Antropomorfizm (insanbiçimcilik) dahil 
Tanrı ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Tanrının varlığı, bilinirliği, nitelikleri için 212’ye hkz.

.2 Panteizm (Kamutanrıcılık)

.3 Teizm (Tanrıcılık)

.32 Politeizm (Çoktanncıhk)

.33 Düalizm (İkitanrıcılık)

.34 Monoteizm (Tektanrıcılık)



.4 Rasyonalizm (Akılcılık) (Hür düşünce)

.5 Deizm (Vahyi inkâr ederek Tanrı'nın varlığına inanma)

.6 Hümanizm ve sekülarizm (laisizm)

.7 Agnostisizm ve skeptisizm (Bilinemezcilik ve kuşkuculuk)

.8 Ateizm (Tanrısızlık)

212 Tanrının varlığı, bilinirliği, nitelikleri
.1 Varlık

Kanıtlar dahil
Bkz. Kılavuz 212.1 ile 231.042

.6 Bilinirlik
Kanıtlan 212.1'de sınıflayın

.7 Nitelikler
Örnek: Sevgi, her şeye kadir olma

213 Yaradılış
Yaşamın ve insan yaşamının yaradılışı, evrime karşılık yaradılış, yaradılış 
yöntemi olarak evrim dahil

Bkz. Kılavuz 231.765 ile 213,575

214 Teodisi
Kötülük ve acının varlığına izin vermekle Tanrı'nın adaletinin ve iyiliğinin 
doğrulanması

.8 Tanrı’nın inayeti (İlahi takdir)

215 Bilim ve din
Sibernetik dahil
Yaradılışın dini ve bilimsel kuramlarını 213'de sınıflayın

Hıristiyanlık ve bilim için 261.55’e; çeşitli dinler ve bilim için 291.175'e 
ayrıca bkz.

.1 Matematik

.2 Astronomi ve ilgili konular

.24 Diğer dünyalardaki yaşam

.25 Uzay uçuşu

.3 Fizik

.4 Kimya

.5 Jeoloji

.6 Paleontoloji



.7 Yaşam bilimleri
Yaradılışa karşılık evrimi, yaradılış yöntemi olarak evrimi 213'de sınıflayın 

Paleontoloji için 215.6'ya bkz.

.72 Antropoloji ve etnoloji

.74 Biyoloji ve doğal tarih
Diğer dünyalardaki yaşam için 215.24'e bkz.

.8 Arkeoloji

.9 Teknoloji
Uzay uçuşu için 215.25'e bkz.

216 İyi ve kötü
Teodisi için 214’e bkz.

[217] [Kullanılmıyor]
En son 18. Basım'da kullanıldı

218 İnsanoğlu
ölümsüzlük dahil
Yaradılışı, insanın evrimini 213’de sınıflayın

[219] Analoji (Benzeştirme)
Numara kullanılmıyor; 210'da sınıflayın

220 Kutsal Kitap
Museviliğin ve Hıristiyanlığın Kutsal Kitapları
(Eğer 292-299 altındaki A seçeneği kullanılıyorsa, belirlenmiş dinlerin 
kaynaklarını burada sınıflayın. Kutsal Kitabı 298’de sınıflayın)
Hıristiyan Kutsal Kitabı ile ilgili dinbilimi 230'da, Musevi Kutsal Kitabı ile ilgili 
dinbilimi 296.31-296.34'de; Hıristiyanlığın yasaları içindeki Kutsal Kitapla ilgili 
kuralları 241.52-241.54'de, Museviliğin yasaları içindeki Kutsal Kitapla ilgili 
hükümleri 296.385'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 220

ÖZET
220.01-.09 Standart altbölümler 

.1-.9 Genel konular
221 Eski Ahit
222 Eski Ahit’in tarihi kitapları
223 Eski Ahit’in şiirsel kitapları
224 Eski Ahit’in peygamberlerle ilgili kitapları
225 Yeni Ahit
226 İnciller ve olaylar
227 Mektuplar (Peygamberlerin mektupları)
228 Vahiy
229 Apocrypha, Pseudepigrapha, ahitlerarası eserler



.01-.02 

[.03]

.04

.046

.05-.08

.09

220.1
.3

Standart altbölümler

Sözlükler, ansiklopediler, korkordanslar
Kullanmayın, sözlükleri ve ansiklopedileri 220.3'de, konkordansları 
220.4-220.5'de sınıflayın

Özel konular

Vahiylerle ilgili bölümler
Sahte Kutsal Kitaplar'daki vahiyleri 229.9'da, bir veya bir grup 
kitaptaki vahiy bölümlenni, o kitap veya kitap grubuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin peygamberlerin vahiyleriyle ilgili bölümler 
224.0046, Daniel'in kitabındaki vahiylerle ilgili bölümler 224.50046

Vahiy (ilham) için 228’e hkz.

Standart altbölümler

Kutsal Kitabın tarihi, coğrafi, kişilere göre genel olarak ele alınışı
Kilise yasasını 220.12'de; Kutsal Kitabın ortaya çıktığı zamanda, 
yayıldığı ülkelerdeki tarih, coğrafya, kronoloji, kişileri 220.9'da sınıflayın

ÖZET
Kaynaklar ve güvenilirlik 
Ansiklopediler ve konu sözlükleri 
Orijinal metinler, ilk versiyonlar, ilk çeviriler 
Çağdaş versiyonlar ve çeviriler
Yorum ve eleştiri (Kutsal kitapların eleştirel yorumu)
Tefsirler
Kutsal Kitapta bahsi geçen dini olmayan konular 
Kutsal Kitabın ortaya çıktığı zamanda, yayıldığı ülkelerdeki 

tarih, coğrafya, kronoloji, kişiler

.1

.12

.13

.15

22ı).l-220.9 Genel konular
Kapsamlı eserleri 220'de, Kutsal Kitabın belirli bir bölümüne uygulanan genel 
konuları, o bölümle birlikte sınıflayın. Örneğin Eyüp hakkındaki bir tefsir 223.107

Kaynaklar ve güvenilirlik

Kilise yasası
Kutsal Kitap olarak kabul edilen kitapların seçimini burada sınıflayın 

İlham
Vahiy kaynağı olarak Kutsal Kitap (Tanrı'nın sözleri)
Kutsal kitabın otoritesi dahil

Kutsal Kitapla ilgili kehanet ve kehanetler
Hıristiyan mesihlerin kehanetlerini 232.12'de, ölümden sonraki hayata ait 
Hıristiyan kehanetlerini 236'da, Musevi mesihlerin kehanetleri ile 
ölümden sonraki hayata ait Musevi kehanetlerini 296.33'de sınıflayın

Eski Ahit (Tevrat)'in peygamberlerle ilgili kitapları için 224'e hkz.



Ansiklopediler ve konu sözlükleri
Belirli metinlerle ilgili sözlükleri 220.4-220.5'de sınıflayın

220,4-220.5 Metinler, versiyonlar, çeviriler
Dil ve biçime ilişkin eleştirel değerlendirmeleri; belirli metinlerle ilgili 
konkordansları, indeksleri, sözlükleri; tam metinleri; birden fazla bölümden 
seçilmiş parçalan; açıklamaları burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 220.4'de; yorum içeren metinleri 220.77'de; belirli bir 
amaçla sıraya dizilmiş seçilmiş parçaları, o amaçla birlikte sınıflayın. Örneğin 
günlük meditasyonlar (tefekkür) için seçilmiş parçalar 242.2

.4 Orijinal metinler, ilk versiyonlar, ilk çeviriler
Metne ilişkin (olumsuz) eleştiriyi (gerçek orijinal metinlerin doğruluğunu 
araştırmada bilimsel araçlar kullanma), beraberinde çağdaş çevirilerin yer 
aldığı orijinal metinleri, metinler ve versiyonları ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

Çağdaş versiyonlar ve çeviriler için 220.5'e hkz.

.42 Aramı dillerde

.43 Süryanice

.44 İbranice

.45 Sami dilinde

.46 Diğer Sami dillerinde
Örnek: Arapça, Etiyopyaca

.47 Latince
Örnek: hala, Vulgate (Kutsal Kitabın 4. yy. sonunda Hieronymus 
tarafından yapılan Latince tercümesi)

.48 Yunanca

.49 Diğer ilk versiyonlar
Örnek: Ermenice, Kıptice 
Gotça 220.5399'a alındı

.5 Çağdaş versiyonlar ve çeviriler
İngilizce ve diğer çağdaş bir dildeki çevirileri, diğer dille birlikte 220.53- 
220.59'da; İngilizce dışındaki, iki çağdaş dildeki çevirileri, ö.Tabloda sonra 
gelen dille birlikte; ikiden fazla çağdaş dildeki çevirileri 220.5l'de sınıflayın

.51 Çok dilli



.52 İngilizce ve Anglo-Sakson
Standart altbölümler için 220.52001-220.52009'u kullanın

220.520 1-220.520 9 İngilizce
ile işaretli her terime, aşağıda belirtildiği gibi notasyon ekleyin 

01-02 Standart altbölümler
Sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar 

Kullanmayın; 3'de sınıflayın 
Standart altbölümler 
Coğrafi ve kişilere göre ele alış

Çevirinin tarihi ele alınışını 8'de sınıflayın 
Standart basımlar
Konkordanslar, indeksler, sözlükler 
Özel basımlar

Örnek: Açıklamalı basımlar, taslak basımlar, örnek 
basımlar 

Seçme parçalar 
Açıklamalar (şerhler)
Çevirinin tarihi, eleştirisi, açıklaması

[03]

05-08
09

2
3
4

.5201

.520 2

.520 3 

.520-1

.520 42 

.520 43 

.520 5

.5205

.520 7 

.520 S

Kapsamlı eserleri 220.52'de sınıflayın

1582'den önceki İngilizce versiyonlar 
Örnek: Coverdale, Tyndale, Wycliffe 

*Douay
Rheims-Douay, Rheims-Douay-Challoner versiyonlarını burada 
sınıflayın

Kardeşlik Cem.yeti-Douay-Challoner için hasılan \ersiyon 
için ayrıca 220.5205'e hkz.

* Authorized (King James)(161 l'de yapılan İngilizce çeviri 
Gözden geçirilmiş

Gözden geçirilmiş İngilizce (1881-1885), gözden geçir.lmiş 
Amerikan İngilizcesi (Amerikan standardı) (1901) dahil
*Gözden geçirilmiş standart (1946-1957)
*Yeni gözden geçirilmiş standart (1989)

^Kardeşlik Cemiyeti ve *Yeni Amerikan
Kardeşlik Cemiyetı-Douay-Challoner versiyonunu burada 
sınıflayın

Rheims-Douay, Rheims-Douay-Challoner versiyon’arı için 
ayrıca 220.5202'ye bkz.

*Yeni İngilizce Kutsal Kitap ve gözden geçirilmiş İngilizce Kutsal 
Kitap

*Kudüs Kutsal Kitabı ve yeni Kudüs Kutsal Kitabı 
1582'den bu yana diğer İngilizce çeviriler

Örnek: Good News Kutsal Kitabı, Yeni Uluslarası Versiyon 
Bireysel çeviriler için 220.5209'a hkz.

*220.5201-220.5209 altında belirtildiği gibi ekleyin



.520 9 Bireysel çeviriler
Eski başlık: Özel çeviriler 
Örnek: Goodspeed, Knox, Moffatt, Phillips 

.529 Anglo-Sakson

.53-.59 Diğer dillerde
Temel numara olan 220.5'e, ö.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin.
Örneğin Gotça Kutsal Kitap 220.5399 (eski 220.49), Almanca Kutsal 
Kitap 220.531

.6 Yorum ve eleştiri (Kutsal Kitapların eleştirel yorumu)
Kutsal kitaptaki bölümlere dayalı ve bağlılık (iman) amacına yönelik 
Hıristiyan düşünüşünü 242.5'de, Musevi düşünüşünü 296.72'de, Hıristiyan 
vaazlarını hazırlamak amacına yönelik Kutsal Kitap hakkındaki malzemeyi 
25l'de; Kutsal Kitaptaki bölümlere dayanan Hıristiyan vaazlarını 252'de; 
Musevi vaazlarını hazırlamak için kullanılan malzeme ve Musevi vaazların 
metinlerini 296.42'de sınıflayın

Metne ilişkin (olumsuz) eleştiri için 220.4’e; tefsirler için 220.7'ye hkz.

.601 Felsefe ve kuram (Tefsir ilmi)

.61 Kutsal Kitapla ilgili genel tanıtma çalışmaları
Isagogikler (asıl eleştirel yorumlar öncesindeki girişler) dahil

.64 Sembolizm ve tipoloji
Belirli sembollerin tefsirini burada sınıflayın 

.65 Uyum

.66 Edebi eleştiri
Anlamı, yapısı, yazarı, tarihi hakkında sonuçlara varmak için metnin edebi 
olarak gözden geçirilmesi
Kutsal kitabın tarih, amaç, kaynak ve derlemesini inceleme, özeleştirisi 
düzeltme amaçlı eleştirisini burada sınıflayın
Belirli metinlerin dilini ve tarzını 220.4-220.5'de sınıflayın

Bir edebi eser olarak Kutsal Kitap için ayrıca 809.93522'ye bkz.

.663 Biçimsel eleştiri
Yazılmadan önceki veya sözlü biçimlerin ve Kutsal Kitap 
metinlerindeki hadislerin analizi

.67 Tarihi eleştiri
Metinlerin, yazıldığı kültürel, tarihi, dini, sosyal çevre ışığında 
yorumlanması
Biçimsel eleştiriyi 220.663'de sınıflayın

.68 Mitolojik, mecazi, sayısal, astronomik yorumlar
Kutsal kitaptaki mitoloji, mitleştirme dahil

.7 Tefsirler
Metin sırasına göre düzenlenmiş eleştiri ve yorum

.77 Metinle



.93

.95

.950 5

Kutsal Kitapta bahsi geçen dini olmayan konular
Standart altbölümler için 220.80001-220.80009'u kullanın
Temel numara olan 220.8'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin Kutsal 
Kitapta doğa bilimleri 220.85
Kutsal Kitapta bahsi geçen dini bir konuyu, belirli din ve konu ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin Hıristiyan dinbilimini 230, Kutsal Kitap öğretisine 
dayalı Musevi moral değerleri 296.385; Kutsal Kitabın ortaya çıktığı 
zamanda, yayıldığı ülkelerdeki coğrafya, tarih, kronoloji, kişiler 220.9

Kutsal Kitabın çıktığı zamanda, yayıldığı ülkelerdeki coğrafya, tarih, 
kronoloji, kişiler

Antik dünya da bölgelerin genel tarihini 930'da sınıflayın

Coğrafya
Tanım ve uygarlığı burada sınıflayın 
Ayrıca ele alınan uygarlığı 220.95'de sınıflayın

Toplu kişiler
Kutsal Kitapta çok önem verilerek bahsi geçen bir kişiyi bölümle birlikte 
sınıflayın. Örneğin İbrahim (Abraham) 222.11092

Bkz. Kılavuz 209.2; 220.92

Arkeoloji (Maddi kalıntılar)

Tarih
Ayrıca ele alman uygarlık dahil
Standart altbölümler için 220.95001-220.95009'u kullanın 
Birlikte ele alınan coğrafi tanım ve uygarlığı 220.9l'de sınıflayın 

Anlatılagelen Kutsal Kitap hikâyeleri 
Resimli kitaplar dahil

221-228 Kutsal Kitabın belirli bölümleri
* ile işaretli her altbölüme (altbölümün bir bütün ya da bir bölüm olarak ele 
alınıp alınmadığına bakmaksızın) aşağıdaki gibi ekleyin

001 -08 Standart altbölümler ve genel konular
Ç)'a, 220.01-220.8'de 220'yi izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin eserin ya da eserin bir bölümünün yorumu 06 

Coğrafya, tarih, kronoloji, kişiler
09'a, 221.91-221.95'de 221.9'u izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin biyografi 092

09

Kapsamlı eserleri 220’de sınıflayın 

Apocrypha için 229’a hkz.



l Eski Ahit
Museviliğin Kutsal Kitabı, Hıristiyanlığın Kutsal Kitabı

Tarihi kitaplar için 222’ye; şiirsel kitaplar için 223’e; kehanet kitapları için 
224’e hkz. ^

[.03] Sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar
Kullanmayın; sözlükleri ve ansiklopedileri 221.3'de, konkordansları 
221.4-221.5'de sınıflayın

.04 Özel konular

.042 Hagiographa (Yazılar) (Eski Ahit'te Tevrat ve peygamberlere ait
kitapların dışında kalan kitaplar)

.044 Megillot (Beş Defter)

.046 Vahiy bölümleri
Bir kitapta ya da bir grup kitaptaki vahiy bölümlerini, o kitap veya 
kitap grubu ile birlikte sınıflayın. Örneğin peygamberlerle ilgili vahiy 
bölümleri 224.0046, Daniel’in Kitabı'ndaki bölümler 224.50046

.09 Eski Ahit'in tarihi, coğrafi, kişilere göre genel ele alınışı
Kilise yasasını 221.12'de, Eski Ahit döneminde Eski Ahit ülkelerindeki 
coğrafya, tarih, kronoloji, kişileri 221.9'da sınıflayın

.1-.8 Genel konular
Temel numara olan 221'e, 220.1-220.8'de 220'yi izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Targumlar (Arami diline çevrilen Tevrat'ın bir bölümü) 221.42, 
tefsirler 221.7

.9 Eski Ahit zamanında Eski Ahit ülkelerindeki coğrafya, tarih, 
kronoloji, kişiler

Antik bölgelerin genel tarihini 930'da sınıflayın

Coğrafya
Tanım ve uygarlığı burada sınıflayın 
Ayrıca ele alınan uygarlığı 221.95'de sınıflayın

Kişiler
Bkz. Kılavuz 209.2; 220.92

Toplu ele alış
Arkeoloji (Maddi kalıntılar)
Tarih

Ayrıca ele alınan uygarlık dahil
Standart altbölümler için 221.95001-221.95009'u kullanın 
Birlikte ele alınan coğrafi tanım ve uygarlığı 221.9l'de sınıflayın 

Anlatılagelen Eski Ahit hikâyeleri 
Resimli kitaplar dahil

.91

.92

.922

.93

.95

.950 5



.1

.12

.13

.14

.15

.16

‘Eski Ahit'in tarihi kitapları
*Pentateuch (Töre)

(Eski Ahit’in ilk beş kitabı)
*Hexateuch'u (Eski Ahit’in ilk altı kitabı) burada sınıflayın 

Yusuf için 222.2’ye hkz.

*Genesis (Tekvin-Yaratılış)
*Exodüs (Çıkış)(Musa Peygamber Zamanında Musevilerin Mısır'dan 
çıkarılışı; Eski Ahit'te ikinci kitap)

On Emir için 222.16'ya bkz.
*Leviticus (Levi'liler)(Eski Ahit'te üçüncü kitap; Levi hukuku ve 
törenlerini kapsar)

*Numbers (Sayılar)
*Deuteronomy (Tesniye)

On Emir için 222.16'ya hkz.

*0n Emir (Dekalog)
Hıristiyanlığın temel yasalanndan biri olarak On Emir'i 241.52'de, 
Musevilikte On Emir'i 296.385'de sınıflayın

.2 *Joshua (Josue)

.3 *HakimIer ve Rut

.32 ^Hakimler

.35 *Rut

.4 *Samuel

.43 *Samuel 1
Diğer adı; Krallar 1 

.44 *Samuel 2
Diğer adı: Krallar 2 

.5 »Krallar

.53 »Krallar 1
Diğer adı: Krallar 3 

.54 »Krallar 2
Diğer adı; Krallar 4

.6 »Tarihler (Paralipomena)

.63 »Tarihler 1 (Paralipomenon 1)

.64 »Tarihler 2 (Paralipomenon 2)

.7 »Ezra (Esdras 1)
Apocrypha'nın Esdras l'i için (Esdras 3 de denir) ayrıca 229.1'e hkz. 

»221-228'd; belirtildiği gibi eklevin



.8

(.86)

(.88)

223

*Nehemiah (Esdras 2, Nehemias)
Apocıypha'nın Esdras 2'si için (Esdras 4 de denir) ayrıca 229.1'e bkz. 

*Tobit (Tobias)
(İsteğe bağlı numara; 229.22'yi tercih edin)

*Judith
(İsteğe bağlı numara; 229.24'ü tercih edin)

♦Esther
(Seçenek: Esther’in Tesniye'ye ait parçasını burada sınıflayın; 229.27'yi tercih 
edin)

*Eski Ahit'in şiirsel kitapları (Ketubim)
♦Bilgelik edebiyatını burada sınıflayın

Apocryphal bilgelik edebiyatı için 229.3'e bkz.

♦Eyüp
♦İlahiler (Mezmurlar)
♦Darbımeseller (Meseller)
♦Vaizler (Qohelet)
♦Süleyman'ın şarkısı (İlahilerin ilahisi, şarkıların şarkısı)

♦Süleyman'ın hikmeti (Bilge)
(İsteğe bağlı numara; 229.3'ü tercih edin)

♦Vaiz (Sirach)
(İsteğe bağlı numara; 229.4 u tercih edin)

*Eski Ahit’in peygamberlerle ilgili kitapları
Büyük Peygamberleri burada sınıflayın 

♦Isaiah (Isaias)
♦Jeremiah (Jeremias)
♦Jeremiah'nm mersiyeleri 

♦Baruch
(isteğe bağlı numara; 229.5'i tercih edin)

♦Ezekiel (Ezechiel)
♦Daniel

(Seçenek; Üç çocuğun ilahisi, Susanna, Güzel ve Ejderha'yı burada sınıflayın; 
Uç çocuğun ilahisi için 229.5’i, Susanna, Güzel ve Ejderha için 229.6'yı tercih 
edin.)

.6 ♦Hosea (Osee)

*221-228'de belirtildiği gibi ekleyin

.1

.2

.7

.8

.9

(.96)

(.98)

224

.1

.2

.3

(.37)

.4

.5



.7 *Joel

.8 *Amos

.9 *Küçük peygamberler
Hosea için 224.6'ya; Joel için 224.7'ye; Amos için 224.8'e hkz.

.91 *Obadiah (Abdias)

92 * Yunus (Jonah, Jonas)

.93 *Micah (Micheas)

.94 *Nahum

.95 *Habakkuk (Habacuc)

.96 *Zephaniah (Sophonias)

.97 *Haggai (Aggeus)

.98 *Zechariah (Zacharias)

.99 *Malachi (Malachias)

(.997) *Maccabees 1 ve 2 (Machabees 1 ve 2)
(İsteğe bağlı numara; 229.73 u tercih edin)

5 Yeni Ahit
indiler ve Olaylar için 226'ya, mektuplar (pergamherler tarafından yazılan 
mektuplar) için 227'ye; Vahiy için 228’e hkz.

[.03] Sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar
Kullanmayın; sözlükleri ve ansiklopedileri 225.3'de, konkordansları 
225.4-225.5’de sınıflayın

.04 Özel konular

.046 Vahiy bölümleri
Bir kitap ya da bir grup kitaptaki vahiy bölümlerini, o kitap ya da 
kitap grubuyla birlikte sınıflayın. Örneğin İncillerdeki vahiy bölümleri 
226.0046, Mark'm Inc.li'ndeki vahiy bölümleri 226.30046

Vahiy için 228'e hkz.

.09 Yeni Ahit'in tarihi, coğrafi, kişilere göre genel ele alınışı
Kilise yasalarını 225.12'de; Yeni Ahit döneminde Yeni Ahit tooraklarmm 
coğrafya, tarih, kronoloji, kişilerini 225.9'da sınıflayın

.1-.8 Genel konular
Temel numara olan 225'e, 220.1-220.8'de 220'yi izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin Kutsal Kitabın 161 l'de yapılan İngilizce çevirisi 225.5203

*221-228'de belirtildiği gibi ekleyin



226

Yeni Ahit döneminde Yeni Ahit topraklarının coğrafya, tarih 
kronoloji ve kişileri

Temel numara olan 225.9'a, 221.91-221.95'de 221.9'u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin tek tek kişiler 225.92; ancak İsa, Meryem, Yusuf, Joachim, 
Anne, Aziz John'u 232'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 209.2; 220.92

^İnciller ve Olaylar
özet halindeki İncilleri burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 209.2

.095 05 Anlatılagelen İncil hikâyeleri
Tarihi bir kişilik olarak İsa’yı, biyografisini ve yaşamındaki 
belirli olayları 232.9'da sınıflayın

.1 İnciller arasındaki uyum

.3

.4

.6

.7

.9

.93

.96

226.2-226.5 Belirli İnciller
Kapsamlı eserleri 226'da sınıflayın 

Mucizeler için 226.7'ye; meseller için 226.8'e hkz.

*Matthew
Bir davranış yasası olarak Altın Kural’ı (herkese iyilik et) 241.54'de sınıflayın 

Dağdaki Vaaz için 226.9'a bkz.

*Mark
*Luke

Bir davranış yasası olarak "Herkese iyilik et" kuralını 241.54'de sınıflayın 
Dağdaki Vaaz için 226.9'a hkz.

*John
John’un edebiyatına ilişkin kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

John’un mektupları için 227.94'e; Vahiy için 228’e hkz.

*Havarilerin Olayları 
*Mucizeler

Isa'nın yaşamındaki mucizeleri 232.955'de sınıflayın

♦Meseller (öğretiler)
Isa'nın yaşamındaki meselleri 232.954'de sınıflayın

♦Dağ'daki vaaz
♦Hz.lsa'nın Matta İncilinde geçen sözleri 
♦Tanrı'nın duası

♦221-228'de belirtildiği gibi ekleyin



*MektupIar
Pauline'nin mektupları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

*RomalıIar 

*KorintIiler 1
Korintlilere yazılmış mektuplar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Korintliler 2 için 227.3'e hkz.

*Korintliler 2 

*Galatyalılar 

♦Efesliler 

♦Filibeliler 

♦Colossialılar 

♦Diğer Pauline mektupları 

♦Selanikliler 1
Selaniklilere yazılan mektuplarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Selanikliler 2 için 227.82'ye hkz.

♦Selanikliler 2 

♦Timothy 1
Timothy’e yazılan mektuplar, pastoral mektuplarla ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın

Timothy 2 için 227.84’e; Titus için 227.85'e hkz.

♦Timothy 2 

♦Titus 

♦Philemon 

♦îbraniler

♦Katolik mektuplar

♦James 

♦Peter 1
Peter'in mektupları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Peter 2 için 227.93'e hkz.

.93 ♦Peter 2
♦221-228'de belirtildiği gibi ekleyin

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.81

.82

.83

.84

.85

.86

.87

.9

.91

.92



.96

.97

228
229

*John 1
John'un mektupları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

John 2 için 227.95’e; John J için 227.96'ya bkz

*John 2 

*John 3 

*Jude

*Vahiy
Apocrypha, Pseudepigrapha, ahitlerarası eserler

Apocrypha: Bazı Kutsal Kitaplarca ikinci derecede muteber sayılan eserler
Pseudepigrapha (sahte kutsal kitaplar), ahitlerarası eserler: Ahitlerarası dönemden 
kalma Kutsal Kitapla ilintili ancak yasa olarak kabul edilmeyen eserler
Temel numara olan 229'a, 221-228 altında belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin 
Apocrypha'nın 161 l'deki İngilizce çevirisi 229.05203
Standart altbölümler ve genel konular yalnızca Apocrypha için eklenmiştir.

> 229.1-229.7 Belirli Apocrypha kitapları ve eserleri
t ile işaretli her altbölüme 221-228'de belirtildiği gibi ekleyin
Kendine ait bir numarası olan herhangi bir eserin bir bölümü için altbölüm 
eklenebilir
Kapsamlı eserleri 229'da sınıflayın

.1 tEsdras 1 ve 2
Diğer adları: Esdras 3 ve 4

Ezra için 222.7'ye, Nehemiah için 222.8'e ayrıca bkz.

.2 tTobit, Judith, Esther

.22 tTobit (Tobias)
(Seçenek: 222.86'da sınıflayın)

.24 tJudith
(Seçenek: 222.88'de sınıflayın)

.27 tEsther'in ikinci derecede muteber olan eserleri
(Seçenek: 222.9'da sınıflayın)

.3 tSüleyman'ın Hikmeti (Bilgelik)
Apocryphal bilgelik edebiyatını burada sınıflayın 
(Seçenek: 223.96’da sınıflayın)

Eklesiastikus (vaizler) için 229.4'e bkz.

*221-228'de belirtildiği gibi ekleyin 
t229.1-229.7'de belirtildiği gibi ekleyin



.5

.7

.73

.75

.911

.912

.913

tVaizler (Sirach)
(Seçenek: 223.98'de sınıflayın)

tBaruch, Jeremiah'nm mektupları, Üç çocuğun ilahisi
(Seçenek; Baruch'u 224.37’de, Üç çocuğun ilahisini 224.5'de sınıflayın)

tSusanna, Güzel ve Ejderha, Manases'in Duası
(Seçenek; Susanna, Güzel ve Ejderha'yı 224.5'te sınıflayın)

tMaccabeler (Machabees)

tMaccabees 1 ve 2 (Machabees 1 ve 2)
(Seçenek: 224.997'de sınıflayın)

tMaccabees 3 ve 4 (Machabees 3 ve 4)

229.8-229.9 Pseudepigrapha, ahitlerarası eserler
Kapsamlı eserleri 229.9'da sınıflayın 

Maccaheler 3 ve 4 için 229.75'e hkz.

tSahte İnciller
Örnek; Thomas İncili
Agrapha dahil (İsa'nın, kabul edilmiş İncillerde bulunmayan 
sözleri) [eski 232.98]
Yeni Ahit pseudepigraphası ile ilgili kapsamlı eserleri 229.92'de sınıflayın.

tPseudepigrapha
Sahte İnciller için 229.8'e hkz.

tEski Ahit
Maccaheler 3 ve 4 için 229.75'e hkz.

tTarihi kitaplar

tŞiirsel kitaplar
Örnek: Süleyman'ın mersiyeleri

t Peygamberlerle (mesihler) ilgili kitaplar
Örnek: llyas'ın vahiyleri, Isaiah'nın Yükselişi, Musa'nın Varsayımı,
Enoch Kitapları, Yahudi vahiyleri

.914 t Ahitler
Örnek: Oniki Atanın Ahitleri

[.915] Mesihlerle ilgili ya da onların yazdığı diğer kitaplar
Numara kullanılmıyor; 229.9l'de sınıflayın

t229.1-229.7'de belirtildiği gibi ekleyin



[.918]

.92

.93

.94

Ölü Deniz Defterlerindeki Pseudepigrapha 
Numara kullanılmıyor; 229.9l'de sınıflayın

t Yeni Ahit Havarilerin Olayları
Sahte İnciller için 229.8'e hkz.

tMektuplar

tVahiyler

230-280 Hıristiyanlık
(Seçenek: Hıristiyanlık dışındaki belirli bir dine, örneğin Budizme, yerel vurgu ve 
daha kısa bir numara vermek için, dini bu numaralarda, kaynaklarım 220’de, 
kapsamlı eserleri 200’de sınıflayın; bu durumda Kutsal Kitap ve Hıristiyanlığı 
298'de sınıflayın. Diğer seçenekler 292-299'da açıklanmıştır)
Başka bir talimat verilmedikçe, Hıristiyanlık ve Hıristiyan kilisesinin tarihi için 
(Kılavuz'da 209.2'de açıklanan biyografi dışında) aşağıdaki öncelik tablosunu 
izleyin. Örneğin Hindistan'daki Cizvit misyonları 266.254 (271.53054 değil)-, 
Cizvit'lere I. Elizabeth tarafından zulmedilmesi 272.7 (271.53042 ya da 274.206 
değil):

Belirli konular
Genel kilise tarihinde zulümler 
Genel kilise tarihinde öğretisel tartışmalar 

ve dalaletler
Kilise tarihinde dini topluluklar ve mezhepler 
Hıristiyan kilisesinin tarikatları ve mezhepleri 
Hıristiyan kilisesinin kıtaya, ülkeye, yere göre 

ele alınışı
Hıristiyan kilisesinin tarihi, coğrafi, 

kişilere göre genel ele alınışı 
Hıristiyanlığın ve Hıristiyan düşüncesinin tarihi, 

coğrafi, kişilere göre ele alınışı

Kapsamlı eserleri 200'de sınıflayın 
Kutsal Kitap için 220’ye hkz.
Bkz. Kılavuz 209.2

220-260
272

273 
271 
280

274-279

270

209

> 230-270 Hıristiyanlığın belirli öğeleri
Belirli tarikatların ve mezheplerin belirli öğelerini burada sınıflayın

(Seçenek: Belirli tarikatların ve mezheplerin belirli öğelerini 280'de sınıflayın) 
Kapsamlı eserleri 200’de sınıflayın

t229.1-229.7'de belirtildiği gibi ekleyin



Hıristiyan230 Hıristiyan dinbilimi 
öğretisel dinbilimi

Kutsal Kitaba ait dinbilimi burada sınıflayın
Genel kilise tarihindeki öğretisel tartışmaları 273'te sınıflayın

Hıristiyan ahlak ve ibadetiyle ilftili dinbilim için 240'a; Hıristiyan toplumsal 
ve kiliseye ait dinbilim için 260’a bkz.

ÖZET
230.01-.09 Standart altbölümler

.1-.9 Belirli tarikatların ve mezheplerin öğretileri
231 Tanrı
232 İsa Mesih ve ailesi Kristoloji (Isabilim)
233 İnsanlık
234 Kurtuluş (Soterioloji: Hz. İsa'ya inanarak kurtulma öğretil) ve 

merhamet
235 Kutsal olaylar
236 Eskatoloji (Ölümden sonraki yaşam)
238 İnançlar, iman ikrarı, akitler, ilmihaller
239 Apologetik ve polemik

.01-.03 Standart altbölümler

.04 Hıristiyan dinbiliminin belirli tipleri
Belirli tarikatlar ve mezheplerin dinbilimini 230.1-230.9’da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 230.04 ile 230.092, 230.1-230.9

.042 Doğu ve Roma Katolik kiliselerinin dinbilimi
Dinbilimin belirli okullarını ve sistemlerini 230.046’da sınıflayın

.044 Protestan dinbilimi
Protestan dinbiliminin belirli okulları ve sistemleri 230.046'ya alındı

.046 Dinbilimin belirli okullan ve sistemleri
Örnek: Muafıyetçi, muhafazakar, varoluşçu, aşırı tutucu, liberal, 
kurtuluşçu, yeni-ortodoks, süreç dinbilimleri
Protestan dinbiliminin belirli okullarını burada sınıflayın [eski 
230.044]

.05-.09 Standart atbölümler
Bkz. Kılavuz 230.04 ile 230.092, 230.1-230.9

.1-.9 Belirli tarikatların ve mezheplerin öğretileri
Temel numara olan 230'a 281-289'da 28'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
Melodist öğretiler 230.7
(Seçenek: Belirli tarikatların ve mezheplerin belirli öğretilerini burada 
sınıflayın; 231-236’yı tercih edin. Eğer seçenek kullanılırsa, yukarıdaki gibi 
ekleyin, sonra 0 ekleyin ve sonuca 231-236’da 23'ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin kurtuluşla ilgili Metodist öğretiler 230.704)

Bkz. Kılavuz 230.04 ile 230.092, 230.1-230.9; 230.16-230.2



231-239 Hıristiyan öğretisel dinbilimi
Kapsamlı eserleri 230’da, Hıristiyan öğretisel dinbiliminin belirli tiplerini 
230.042-230.046’da, belirli tarikatların ve mezheplerin öğretilerine ilişkin 
kapsamlı eserleri 230.1-230.9'da sınıflayın

> 231-236 Hıristiyan öğretisel dinbiliminin belirli
konuları

Belirli tarikatların ve mezheplerin belirli doktrinlerini burada sınıflayın 
(Seçenek: Belirli tarikatların ve mezheplerin belirli öğretilerini
230.1-230.9'da sınıflayın)

Kapsamlı eserleri 230'da sınıflayın

231 Tanrı
.04 Özel konular

.042

.044

Tanrıyı bilmenin yolları
Örnek: îman, mantık, gelenekler, kanıtlar 
Vahyi 231.74'te sınıflayın

Bkz. Kılavuz 212.1 ile 231.042

Genel Tanrı kavramları
Örnek: Teslis prensibine ait olmayan kavramlar 
Kutsal Üçlü ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

.1

.2

.3

.4

.5

.6

231.1-231.3 Kutsal Üçlü
Kapsamlı eserleri 231.044'te sınıflayın

Baba Tanrı

Oğul Tanrı
Isa Mesih için 232'ye hkz.

Kutsal Ruh Tanrı 

Nitelikler
Örnek: Herşeye kadir olmak, heryerde hazır olmak, herşeyi bilmek, üstün 
olmak

Sevgi ve bilgelik için 231.6'ya; hükümranlık için 231.T ye; adalet ve iyilik 
için 231.8'e hkz.

İlahi takdir

Sevgi ve bilgelik



.72

.73

.74

Dünyayla ilişki
Örnek: Doğayla ilişki, egemenlik
Tanrının tek tek inananlarla olan ilişkisini burada sınıflayın
Kurtarılmayı 234.3’de, kutsal hukuku 241.2’de, inananların Tanrı 
deneyimlerini 248.2’de, Tanrı'nın kiliseyle ilişkisini 262.7'de sınıflayın

ilahi takdir için 23I.5'e hkz.

Tanrı'nın Krallığı
Tanrı’nın ahiretteki krallığını 236'da sınıflayın 

Mucizeler
Azizlerle ilgili mucizeleri burada sınıflayın
İsa'nın çarmıha gerildiğinde aldığı yaralar 248.29'a alındı
İsa'nın mucizelerini 232.955'te, Meryemle ilgili mucizeleri 232.917'de 
sınıflayın

Vahiy
Tanrı'nın görüntüsü ve görünmesi, kutsal amaçların ve insanüstü bilgilerin 
insanlara sunulması

Kehanette bulunmak
Kutsal Kitaptaki kehanetleri ve peygamberleri 220.15’de, mesihlerin 
kehanetlerini 232.12’de, ölümden sonraki yaşama ilişkin kehanetleri 
236'da sınıflayın

Tarihle ilişki ve tarihteki olaylar
Örnek: Akit ilişkileri, Yahudi halkıyla olan ilişkiler

Yaratılış
Bilimsel ve Hıristiyan bakış açılarının ilişkileri , evrim ile 
yaratılış, bir yaratılış yöntemi olarak evrim dahil

insanlığın yaratılışı için 233.11'e hkz.
Bkz. Kılavuz 231.765 ile 213, 575

.8 Adalet ve iyilik
Teodisiyi (en yüksek iyiliğin meydana gelebilmesi için fenalığın gerekli 
olduğunu iddia ederek Allah'ın tedbirlerini haklı çıkaran felsefe) burada 
sınıflayın

ilahi Takdir için 231.5'e hkz.

232 İsa Mesih ve ailesi Kristoloji (Isabilim)
Bkz. Kılavuz 232

.745

.76

.765



232.1
.2
.3
.4
.5
.8
.9

.1

.12

.2

.3

.4

.5
[.6]

[.7]

.8

ÖZET
İsa'nın vücut bulması ve mesihliği 
Kelam olarak İsa (Tanrı’nın Sözü) 
Kurtarıcı olarak İsa 
İsa'nın kurban edilişi
l.sa'nın yeniden canlanması 
İsa'nın tanrılığı ve kulluğu 
Mesih'in ailesi ve hayatı

232.1-232.8 Kristoloji (tsabilim)
Kap.samlı eserleri 232’de, Mesih'in hayatını 232.9'da sınıflayın

İsa'nın vücut bulması ve mesihliği
Tipoloji dahil

Mesihe ait kehanetler

Kelam olarak İsa (Tanrının Sözü)

Kurtarıcı olarak İsa
Kefaret dahil
Kurtarma doktrini ile ilgili kapsamlı eserleri 234.3'te sınıflayın 

Isa'nın kurban edilişi için 232.4'e bkz.

İsa'nın kurban edilişi 
İsa'nın yeniden canlanması 
İsa'nın ikinci gelişi 

236.9'a alındı 

İsa'nın yargılanması 
236.9'a alındı

İsa'nın tanrılığı ve kulluğu
Kişi; Peygamber, Rahip, Kral olarak görevleri; başkaları adına yalvarma 
dahil
Asıl birliği burada sınıflayın
Mesih'in kutsal üçlemeyle ilgili olmayan kavramlarını 232.9'da sınıflayın

Vücut bulma için 232.l'e; Tanrı kelamı olarak Isa için 232.2'ye; Kurtarıcı 
olarak İsa için 232.3'e bkz.

Mesih'in ailesi ve hayatı
Mesih'in kutsal üçlemeyle ilgili olmayan kavramlarını burada sınıflayın 
Standart altbölümler için 232.9001-232.9009'u kullanın 

Bkz. Kılavuz 209.2

Mesih'in yaşamı
Belirli olayları 232.92, 232.95-232.97'de sınıflayın 
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.903

.904

.908

.91

.911

.912

.913

.914

.915

.916

.917

.92

.921

.922

.923

.924

.925

.926

.927

.928

.929

.93

.932

Mesih'in karakteri ve kişiliği

Bir öğretmen ve örnek olarak Mesih 
Etki dahil
Öğretileri 232.954'te sınıflayın 

Mesih'in tarihselliği

Meryem, Mesih'in annesi
Meryembilimi (Mariyoloji) burada sınıflayın 
Meryem'in kocasını ve ebe\eynini 232.93’te sınıflayın

Lekesiz hamile kalma 

İlan etme 

Bakirelik

Uruc (Semaya yükselme)

Kutsallık ve hasletler 

Tinsel güçler 

Mucizeler ve görüntüler

Mesih'in bebekliği 
Kutsal aile dahil

Meryem için 232.91’e; Yusuf (Joseph) için 232.932'ye bkz. 

Doğuş
Bakire doğum dahil 

Çobanların hayranlığı 

Bilge kişiler (Magi: üç müneccim)

Sünnet

Masumların katledilmesi 

Mısır'a kaçış

Nasıra'daki (Nazareth) çocukluk 

Tapınaktaki tanıştırma 

Mesih tapınaktaki doktorların arasında 

Meryemin kocası ve ebeveyni 

Yusuf (Joseph)

Imran ve Hunne (Joachim ve Anne)



.94

.95

.954

.955

.956 

.957 

.958 

.96 

.961 

.962 

.963 

.963 5 

.964 

.966 

.967 

.97 

[.98]

.1

.11

.14

Vaftizci Yahya (John )

Mesih'in sosyal yaşamı
Vaftiz ayini, günaha teşvik, havarilerin çağrılması dahil 

Öğretiler
Yeni Ahit'in meselleri anlatan bölümlerine ait metinler ve yorumları 
226.8'de sınıflayın

Mucizeler
Yeni Ahit'in mucizeleri anlatan bölümlerine ait metinleri ve 
yorumları 226.7'de sınıflayın

Suret değiştirme

Son Yemek

Havarilerle son konuşma 

Mesih’in elemi ve ölümü 

Yahuda'nm (Judas) ihaneti 

Yargılama ve cezalandırma 

Çarmıha germe ve ölüm
Çarmıhın üzerinde söylenen son yedi söz 

Gömülme 

Çilenin kalıntıları 

Cehenneme yolculuk

Mesih'in yeniden dirilişi, görünmesi, göğe yükselmesi

Agrapha (İsa’nın kabul edilmiş İncillerde bulunmayan sözleri) 
229.8'e alındı

İnsanlık
Tanrıyla ilişkiyi 231.7’de, kurtuluşu 234'te sınıflayın

Yaratılış ve düşüş

Yaratılış
İnsan yaratılışı ve insan evriminin ilişkisi dahil 
Yaratılışla ilgili kapsamlı eserleri 231.765'te sınıflayın

İlk günah ve düşüş
Günahları 241.3'te sınıflayın

Sorumluluk
Suç dahil



.5 Doğa
Beden, can, ruh dahil; Tanrının görüntüsü ve benzeri olarak, Tanrı'nın çocuğu 
olarak.
Özgür iradeyi 233.7'de sınıflayın

ilk günah için 233.14'e; ölüm için 236.1'e; ölümsüzlük için 236.22'ye hkz.

.7 İyi ve kötü arasında tercih yapma özgürlüğü
Kurtuluşa ilişkin olarak kader ve özgür iradeyi 234.9'da sınıflayın 

Sorumluluk için 233.4'e hkz.

234 Kurtuluş (Soterioloji; Hazreti İsa’ya inanarak 
kurtulma doktrini) ve merhamet

Seçim, içsel hasletler, yetenek, evrensel rahiplik dahil

.1 Merhametin türleri ve araçları
Örnek: Gerçek ve kutsayıcı merhamet

. 12 Kutsal Ruh'un armağanları
Bilgelik, anlayış, basiret, bilgi, metanet, Tanrı'ya hürmet. Tanrı korkusunu 
içerir
Kutsal Ruh'un vaftiz edilmesini burada sınıflayın 

Ruhani armağanlar için 234.13'e hkz.

. 13 Ruhani armağanlar
Ömek'.iyileştirme, dillerle konuşma, dillerin yorumlanması, kehanet, 
mucizeler yaratma, yardımlar, yönetme, havarilik, öğretme, öğüt verme, 
bilgi ve bilgelik taşıyan sözler söyleme

iman için 234.2'ye hkz.

. 16 Dini ayinler (Hazreti îsa tarafından tesis edilmiş)
Ayinlerde dua usulü ve tören kitaplarını 265'te sınıflayın

.161 Vaftiz töreni

.161 2 Bebek

.161 3 Yetişkin

.162 Üyelik töreni

.163 Aşai Rabbani, Kutsal Komünyon, Tanrı'nın Yemeği

. 164 Kutsal Törenler

.165 Evlilik töreni

. 166 Ceza törenleri
Günah çıkarma dahil

. 167 Hastaların yağlanması



.2 İman ve umut
Eskatoloji (ölümden sonraki yaşam) için 236’ya, hasletler için 241.4'e 
ayrıca hkz.

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.24

.1

.2

.21

Kurtarılma 
Hidayete erme 
Pişmanlık ve bağışlayıcılık

Kefaret, tazminat dahil

İtaat
Temize çıkma 
Takdis etme ve kutsama 
Kader ve özgür irade

Kutsal olaylar
Meryembilim (Mariyoloji) için 232.91'e bkz.

Azizler
Azizlerle ilgili mucizeleri 231.73'te sınıflayın

Yusuf (Joseph) için 232.932’ye; Imran ve Hunne (Joachim ve Anne) için 
232.933’e; Vaftizci Yahya (John) için 232.94'e bkz.
Bkz. Kılavuz 209.2

Saadete ulaştırmak ve azizlik mertebesine çıkarmak

.4

.47

235.3-235.4 Arı (saf) ruhlar
Kapsamlı eserleri 235'te sınıflayın 

Tanrı için 23l'e hkz.

Semavi hiyerarşi
Örnekler: Melekler, baş melekler, kanatlı çocuk melekler, en yüksek melekler

Şeytanlar (İfritler)

Şeytan (Lucifer)

Eskatoloji (Ölümden sonraki yaşam)
Deccal (Sahte Mesih, Mesih düşmanı) dahil 
Ahireti burada sınıflayın

Ölüm
Gelecek durum (Ölümden sonra yaşam)

Ölülerin dirilmesini 236.8'de sınıflayın 
Ara durum için 236.4'e bkz.

Ebediyet



.22 Ölümsüzlük
Koşullu ölümsüzlük için 236.23'e hkz.

.23 Koşullu ölümsüzlük (İmha etme)

.24 Cennet

.25 Cehennem

[.3] Binyıl
(Kıyametten evvel barış ve selametin hüküm süreceği farzolunan bn yıllık 
devre; mutluluk devresi)
236.9'a alındı

.4 Ara durum
Ölümden sonraki bekleme

Araf (geçici olarak günah cezası çekilen yer, ısdırap yeri) için '.36.5'e bkz.

.5 Araf (Geçici olarak günah cezası çekilen yer, ısdırap yeri)

.6 Limbus patrum
İsa'dan evvel yaşamış olanların ruhlarının bulunduğu yer

.7 Limbus infantium
Vaftiz edilmeden ölen çocuklann ruhlarının bulunduğu yer

.8 Ölülerin dirilmesi

.9 Son Yargılama ve ilgili olaylar
Örnek; İsa'nın ikinci gelişi [eskiden 232.6], İsa'nın Yargılanması [eıkiden 
232.7], binyıl [eski: 236.3], Armageddon, Tanrı'nın Günü, dünyamı sonu, 
vecde dalma, mihnet
Dünyanın sonuna ilişkin disiplinlerarası eserleri 001.9'da sınıflayın

[237] [Kullanılmıyor]
En .son 16. Basım'da kullanıldı

238 İnançlar, iman ikrarı, akitler, ilmihaller
Soru cevap yoluyla öğrenme yöntemini 268’de, belirli bir doktrinle ilgli iman 
ikrarı ve ilmihalleri doktrinle birlikte sınıflayın. Örneğin Tanrının özelikleri
231.4

.1 tik ve Doğu

. 11 Havarilerin iman ikrarı

.14 Batı Kilisesi’nin Nikaia ve Nikaia sonrası iman ikrarları
Konstantinopol iman ikrarı dahil

.142 Nikaia iman ikrarı

. 144 Atina iman ikrarı



238 Hıristiyan dinbilimi Hıristiyan doktriner dinhilimi 238

.19 Doğu Kilisesinin inançları ve iman ikrarları
Örnek: Gennadius linin iman ikrarı, Jeremia Il'nin cevaplan, 
Metrophanes'in iman ikrarı, Peter Mogila'nm Ortodoks iman ikrarı 
Dositheus'un iman ikrarı

.2 Roma Katolik
Örnek: Pius IV'ün iman ikrarı

.3-.9 Diğer
Temel numara olan 238'e, 283-289'da 28'i izleyen numaraları ekleyin.
Örneğin Augsburg iman ikrarı 238.41

239 Apologetik ve polemik
Apologetik: Kutsal köken ve Hıristiyanlığın yetkesinin savunulması için 
sistematik tartışmalar
Polemik: Diğer sistemlerde olduğu iddia edilen yanlışların çürütülmesi
Belirli bir doktrinle ilgili apologetik ve polemikleri doktrinle birlikte sınıflayın, 
örneğin kilisenin doğası 262.7; belirli tarikatların apologetiğini 230.1-230.9'da 
sınıflayın

Genel kilise tarihindeki doktriner anlaşmazlıklar ve delalet için ayrıca 273'e 
bkz.

.001-.009 Standart altbölümler

.1 Havariler dönemindeki apologetik ve polemik
Havariler dönemindeki belirli grupların doktrinlerine karşıt polemikler 
için 239.2-239.4'e bkz.

.2

.3

.4

239.2-239.4 Havariler dönemindeki belirli grupların doktrinlerine 
karşıt polemikler

Kapsamlı eserleri 239.1'de sınıflayın

Havariler döneminde Yahudilere karşıt polemikler 
Havariler döneminde putperestlere ve kafirlere karşıt polemikler 
Havariler döneminde Yeni Eflatunculara karşıt polemikler

.5

.6

.7

239.5-239.9 Havariler dönemi sonrasında belirli grupların 
doktrinlerine karşıt polemikler

Kapsamlı eserleri 239’da; havariler dönemi sonrasında belirli tarikatların ve 
mezheplerin doktrinlerine ilişkin kapsamlı savunmalar ve onlara yönelik 
saldırıları 230.1-230.9‘da; belirli bir dinle ilgili doktrinlere yönelik saldırıları 
dinle birlikte sınıflayın. Örneğin Yahudilik doktrinleri 296.31-296.34

Deistlere karşıt polemikler
Ansiklopedistlere karşıt polemikler
Rasyonalistlere, agnostiklere, mürtetlere (dinden dönenlere), 
tanrısızlara karşıt polemikler



.8 Bilimadamları ve maddecilere karşıt polemikler
Komünistlere karşıt polemikler için 239.9'a bkz.

.9 Havariler dönemi sonrasındaki diğer belirli gruplara karşıt 
polemikler

239.5-239.8'de belirtilmeyen gruplar 
Örnek: Komünistler, laik hümanistler

240 Hıristiyan ahlakı ve ibadet dinbilimi
ÖZET

241 Ahlak dinbilimi
242 İbadet edebiyatı
243 Bireyler ve aileler için Dört Incil'e göre yazılar
245 İlahilerin metinleri
246 Hıristiyanlıkta sanatın kullanımı
247 Kilise tefrişatı ve ilgili eşyalar
248 Hıristiyan deneyimi, pratiği, hayatı
249 Aile yaşamında Hıristiyan kuralları

241 Ahlak dinbilimi
Bkz. Kılavuz 261.8 ile 241

.04 Belirli tarikatlar ve mezhepler
Temel nuniara olan 241.04'e 280.2-289.9'da 28' izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Protestan ahlak dinbilimi 241.0404

.1 Vicdan

.2 Ahlakın yasaları ve temelleri
Örnek: Kutsal yasa, doğal yasa

Davranış kuralları için 241.5'e bkz.

.3 Günahlar ve suçlar
Belirli suçlar dahil [eskiden 241.6]
İlk günahı 233.14'te sınıflayın

Belirli ahlak konuları için 241.6'ya bkz.
Bkz. Kılavuz 241.6 ile 241.3, 241.4

.31 Geçici ve affedilebilir günahlar

.32 Kutsal Ruh'a karşı işlenmiş günahlar

.4 Hasletler
Belirli hasletler dahil [eskiden 241.6]
Kurtuluşun bir aracı olarak iman ve umudu 234.2'de sınıflayın 

Belirli ahlak konuları için 241.6'ya bkz.
Bkz. Kılavuz 241.6 ile 241.3, 241.4



Davranış kuralları
Belirli ahlak konulan için 241.6'ya bkz.

.52

.53

.54

.57

241.52-241.54 Kutsal Kitap hükümleri
Kapsamlı eserleri 241.5'te sınıflayın

On emir 

Dağdaki Vaaz 

Altın Kural

Kilisenin hükümleri
Kilise hukukunu 262.9'da sınıflayın

Belirli ahlak konuları
Temel numara olan 241.6'ya 172-179'da 17'yi izleyen numaraları ekleyin, 
örneğin savaş ahlakı 241.6242, kürtaj ahlakı 241.6976; ancak belirli suçlar 
241.3'e, belirli hasletler 241.4'e alındı

Bkz. Kılavuz 241.6 ile 241.3, 241.4

242 İbadet edebiyatı

.3

.33

Tefekkür, tasarlama, bireyler ve aileler için dualar, ibadet amacıyla kullanılan dini 
şiir metinlerini burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin, örneğin 
günlük kullanım için Kutsal Kitap'tan alınmış pasajlara dayalı dualar ve 
tefekkürler 242.2 (242.5 değil)

Hastalık, dert, mahrumiyet dönemlerinde kullanılacak
dualar ve tefekkürler 242.4

Günlük kullanım için dualar ve tefekkürler 242.2
Kilise yılı için dualar ve tefekkürler 242.3
Belirli sınıflardan insanlar için dualar ve tefekkürler 242.6
Kutsal Kitap'tan alman pa.sajları temel alan dualar ve

tefekkürler 242.5
Belirli dualar ve dua grupları 242.7
Dua derlemeleri 242.8

Belirli bir konuyla ilgili ibadet edebiyatım konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
Tann'mn inayetine ilişkin tefekkürler 231.5

Dört Incil'e ait yazılar için 243; ilahiler için 245'e bkz.
Tanrı'dan başka tinsel varlıklara söylenen dualar 242.74-242.76'da sınıflanır

Günlük kullanım için dualar ve tefekkürler
Azizler günü ya da kilise yılının belirli bölümleriyle sınırlı olmayan 
Pazar, Sebt günü (Sabbath) için dualar ve tefekkürler dahil

Kilise yılı için dualar ve tefekkürler

Hazreti İsa'nın dünyaya gelmesi ve Noel



.35

.36

.37

.7

.72

.12]

.72:

.72?

.72^

.72f

.72(

.75

.76

Paskalya'dan önceki büyük perhiz
Kutsal Hafta (Paskalya'dan önceki hafta) için 242.35'e bkz

Kutsal Hafta 

Paskalya

Diğer ziyafet ve perhiz günleri
Örnek: Oruç Günü, Kor günleri. Yakarma günleri, azizler günbri

Hastalık, dert, mahrumiyet dönemlerinde kullanılacak duahr ve 
tefekkürler

Kutsal Kitap'taki pasajları temel alan dualar ve tefekkürleı
Kutsal Kitap pasajlarının ibadet dışı kullanımlar için yorumlanmas ve 
eleştirisini 220.6'da, Kutsal Kitap dualarını 242.722'de sınıflayın

Belirli sınıflardan insanlar için dualar ve tefekkürler
Temel numara olan 242.6'ya, 248.82-248.89'da 248.8' izleyen numaraları 
ekleyin, örneğin genç kadınlar için 242.633; ancak hastalık, dert, nahrumiyet 
dönemlerinde kullanılacak dualar ve tefekkürleri 242.4'te smıflayıı
Belirli sınıflardan insanlar için dua derlemelerini 242.82-242.89'dı sınıflayın

Belirli dualar ve dua grupları

Belirli tip dualar
Baba, Oğul, Kutsal Ruh'a okunan duaları burada sınıflayın 

Hamt ve şükran duaları (Doksolojiler)

Kutsal Kitap duaları 

îman duaları 

Şükran duaları 

Pişmanlık duaları 

Rica duaları

242.74-242.76 Tanrı dışındaki tinsel varlıklara okunan dualar 
Kapsamlı eserleri 242.7'de sınıflayın

Meryem'e
Ave Maria (Selam Meryem), Rosary (teşbih ile okunan dualaj dahil 

Yusuf (Joseph), îmran (Joachim), Hunne (Anne)

Azizlere ve meleklere
Yusuf, Imran, Hunne için 242.75'e bkz.



.801-.809

Dua derlemeleri
Standart altbölümler için 242.8001-242.8009'u kullanın 

Belirli dualar ve dua gruplan için 242.7'ye hkz.

Belirli tarikatlar ve mezheplere mensup kişiler tarafından
Temel numara olan 242.80'e 281-289'da 28'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Metodistler tarafından derlenen özel dualar 242.807

.82-.89 Belirli sınıflardan insanlar için
Temel numara olan 242.8'e 248.82-248.89'da 248.8'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin genç kadınlar için özel dua derlemeleri 242.833

243 Bireyler ve aileler için Dört Incil’e göre yazılar
Okuyuculara din değiştirtmek ve tövbe etmelerini sağlamak için tasarlanmış 
eserler
Dört Incil’e göre vaazları 252.3'te sınıflayın

[244] [Kullanılmıyor]
En son 15. Basım’da kullanıldı

245 İlahilerin metinleri
Bireylerin ve ailelerin ibadet amacıyla kullanması için
Temel numara olan 245'e ö.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Almanca ilahiler 245.31
İlahilerin metinleriyle ilgili kapsamlı eserleri 264.2’de, müzik notaları ve 
bölümlerini 782.27’de, ilahilerin modem metrik versiyonlarını 223.205'te 
sınıflayın

246 Hıristiyanlıkta sanatın kullanımı
Dini anlam, önem, amaç
Sanat olarak yaratım, tanımlama, eleştirel değerlendirmeyi 700’de sınıflayın 

Kilise tefrişi ve ilgili eşyalar için 247'ye hkz.

.1

.2

246.1-246.4 Okullar ve tarzlar
Kapsamlı eserleri 246'da, okullara ve tarzlara göre belirli öğeleri 
246.5-246.9'da sınıflayın

Bizans ve Gotik

Erken Hıristiyan ve Romanesk

Rönesans ve modern
Protestan dahil

246.5-246.9 Belirli öğeler
Kapsamlı eserleri 246'da sınıflayın



.5 İkonalar, semboller, nişanlar

.53 İkonalar

.55 Amblemler ve semboller
Örnek: Bayraklar, tütsüler, kutsal adaklar 

Renkler ve ışıklar için 246.6'ya hkz.

.558 Haçlar ve haç üstünde İsa heykelieri

.56 Nişanlar
Rütbe belirten nişanlar dahil

.6 Renkler ve ışıklar

.7 Müzikli, ritmik, dramatik sanatlar
Örnek: Dans, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini canlandıran piyesitr, kukla 
gösterileri

.9 Mimari
Temel numara olan 246.9'a, 726.4-726.9'da 726'yı izleyen numanları ekleyin. 
Örneğin katedral kilise binaları 246.96

247 Kilise tefrişatı ve ilgili eşyalar
örnek: Heykeller, yapısal bezemeler, boyalar, kumaşlar, plastik sanalar

.1 Mobilya
[.11-.18] [Mobilya türleri]

Numara kullanılmıyor; 247. Tde sınıflayın

[.3-8] Heykeller, yapısal bezemeler, boyalar, kumaşlar, plastik smatlar
Numara kullanılmıyor; 247'de sınıflayın

248 Hıristiyan deneyimi, pratiği, hayatı
Bkz. Kılavuz 209.2

ÖZET
248,06 Örgütler

.2 Dini deneyim

.3 İbadet

.4 Hıristiyan yaşamı ve pratiği

.5 Şahitlik

.6 Vekilharçlık

.8 Belirli sınıflardan insanlar için Hıristiyan yaşamına ilişkh rehberler

.06 Örgütler
Dini demekleri burada sınıflayın. Örneğin hayır cemiyetleri,kardeşlik 
cemiyetleri

.2 Dini deneyim

.22 Tasavvuf (Mistisizm)
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.242

.244

.246

.25

.29

.32

.34

.4

.463

Din değiştirme
Ahlaki yenilenme ve bağlılık için 248.25’e bkz.

248.242-248.246 Bir inanç sisteminden diğerine dönmek 
Kapsamlı eserleri 248.24'te sınıflayın

Protestanlıktan Roma Katolikliğine 

Roma Katolikliğinden Protestanlığa

Hıristiyanlık dışından Hıristiyanlığa
Hıristiyanların başka bir dine dönmesini dinle birlikte sınıflayın. 
Örneğin Hıristiyanların Yahudiliğe dönmesi 296.71

Ahlaki yenilenme ve bağlılık

Diğer
İsa'nın çarmıha gerildiğinde aldığı yaralar [eskiden 231.73], bilinmeyen 
ya da hayali bir dilde konuşma (glossolalia) dahil

Ruhani armağanlar için ayrıca 234.13’e bkz.

îbadet
İbadetle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Dua ve ibadetle ilgili metinleri 242'de sınıflayın

Aile hayatındaki ibadet için 249'a; toplu ibadet için 264'e hkz.

Dua

Tefekkür ve düşünceye dalma

Hıristiyan yaşamı ve pratiği
Hıristiyan evliliği ve ailesini burada sınıflayın
Belirli sınıflardan insanlar için Hıristiyan yaşamına ilişkin rehberleri 248.8'de 
sınıflayın

Ahlak dinbilimi için 241’e; ibadet için 248.3’e; tanıklık için 248.5’e; 
vekilharçlık için 248.6'ya bkz.

Bireysel ibadetler
Örnek: Törensel ve rituel kurallar, sınırlamalar ve kısıtlamalara ilişkin 
kurallar

Koyu sofuluk için 248.47'ye bkz.

Hac yolculukları 

Koyu sofuluk
Ahlak ve ruh gelişmesine yardımcı olmak üzere benimsenmiş normal 
moral görevlerin ötesinde ve ondan ayrı tavırlar ve uygulamalar
Örnek: Evlenmeme yemini, oruç ve perhiz, yoksulluk, yalnızlık, diğer 
fiziksel sertlikler. Örneğin dövünme



.5

.6

.8

.82

.83

.832

.833

.834

.84

.842 

.8^2 1

Belirli tarikatların ve mezheplerin üyeleri için ya da onlar tarafından 
hazırlanan Hıristiyan yaşamına ilişkin rehberler

Temel numara olan 248.48'e, 280.2-289.9'da 28'i izleyen numaraları 
ekleyin, örneğin Roma Katolikleri için rehberler 248.482
Belirli tarikatların ve mezheplerin üyesi olan belirli sınıflardan insanlar 
için Hıristiyan yaşamına ilişkin rehberler 248.8'e alındı

Şahitlik

Vekilharçtık

Belirli sınıflardan insanlar için Hıristiyan yaşamına ilişkin rehberler
Belirli tarikatlara ve mezheplere üye belirli sınıflardan insanlar için Hıristiyan 
yaşamına ilişkin rehberleri [eski 248.48] burada sınıflayın
Belirli bir özelliği, özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin dua 248.32

248.82-248.85 Belirli yaş grupları için
Kapsamlı eserleri 248.8’de, belirli meslek gruplarında ya da hastalık, sıkıntı, 
yoksunluk çeken belirli yaşlardaki insanları 248.86-248.89'da sınıflayın

Çocuklar
Onbir yaşa kadar

Genç yetişkinler
Orta okul, lise, yüksek okul öğrencileri 

Genç erkekler
Erkek yüksek okul öğrencilerini 248.834'te sınıflayın 

Genç kadınlar
Kadın yüksek okul öğrencilerini 248.834'te sınıflayın

Yüksek okul öğrencileri 
Erkek ve kadın

Yetişkinler
Geç yetişkinlik dönemindeki insanlar için 248.85'e hkz.

Erkekler
Babalar

Evlilik durumuna bakılmaksızın

.842 2-.842 9 Evlilik durumuna göre
Temel numara olan 248.842'ye, 1 .Tablo'dan 08652-08659 
notasyonunda —0865'i izleyen numaraları ekleyin, örneğin 
kocalar için rehberler 248.8425
Babaları 248.842l'de sınıflayın



.843 

.843 1

.843 2-.843 9

.844

.845

.846

.85

Kadınlar 
Anneler

Evlilik durumuna bakılmaksızın

Evlilik durumuna göre
Temel numara olan 248.843'e, 1. Tablo'dan 08652708659 
notasyonunda -0865'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin karılar 
için rehberler 248.8435
Anneleri 248.843l'de sınıflayın 

Evli çiftler
Kocalan 248.8425’de, karıları 248.8435'te sınıflayın 

Ebeveynler
Çocukların evdeki Hıristiyan dini eğitimini [eskiden 649J], Hıristiyan 
çocuk yetiştirmeyi burada sınıflayın

Babalar için 248.8421’e; anneler için 248.8431'e bkz.

Ayrı ve boşanmış kişiler
Ayrı ve boşanmış erkekleri 248.8423’de, ayn ve boşanmış kadınlan 
248.8433'de sınıflayın

Geç yetişkinlik dönemindeki insanlar

.86

.88

.89

.892

.894

.894 2 

.894 22 

.894 25 

[.894 28]

248.86-248.89 Mesleki sınıflar; hastalık, sıkıntı, yoksulluk çeken 
insanlar için

Kapsamlı eserleri 248.8'de sınıflayın 

Hastalık, sıkıntı, yoksunluk çeken insanlar

Mesleki sınıflar
Dini gruplar için 248.89'a bkz.

Dini gruplar

Laik din adamları
Örnek: Rahipler, vaizler, papazlar, kilise papazları, piskopos 
yardımcıları, kilise mütevelli heyeti üyeleri, diyakozlar, yardımcılar

Dini tarikatlardaki insanlar
Din ve manastır yaşamı

Erkekler

Meslek

Seçim ve papaz adaylığı 

Kurallar
255’e alındı



.894 ? 

.894 ?2 

.894 :5 

[.894 38]

Kadınlar

Meslek

Seçim ve rahibe adaylığı 

Kurallar
255.9’a alındı

249 Aile yaşamında Hıristiyan kuralları
Aile dualarını; dini kısıtlamaların, törenlerin, ayinlerin aile içinde uygulanmasını 
burada sınıflayın

> 250-280 Hıristiyan kilisesi
Kapsamlı eserleri 260’da sınıflayın

250 Yerel Hıristiyan kilisesi ve Hıristiyan dini 
tarikatları

Temel Hıristiyan topluluklarını burada sınıflayın
Genel kilise örgütlenmesi içinde yerel kiliseyi 262.2’de, toplu ibadeti 264’de, 
misyonları 266’da, dini eğitim ve öğretimi 268'de sınıflayın

ÖZET
250.1-.9 Standart altbölümler
251 Vaaz verme (Homiletics)
252 Vaaz metinleri
253 Papazlık makamı ve görevi (Papazlık dinbilimi)
254 Cemaat yönetimi ve idaresi
255 Dini topluluklar ve tarikatlar
259 Yerel kilisenin etkinlikleri

[.68] Yönetim
Kullanmayın; yerel kilisenin yönetimini 254’de, dini toplulukların ve 
tarikatların yönetimini 255'te sınıflayın

.01

251-254 Yerel kilise
Kapsamlı eserleri 250’de, yerel kilisenin özel etkinliklerini 259'da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 251-254, 259 ile 260

Vaaz verme (Homiletics)
Standart altbölümler için 251.001-251.009'u kullanın
Vaaz metinlerini 252’de, papazlık yöntemlerini 253.7'de sınıflayın

Hazırlık 

Vaaz planı



Vaaz verme
Ses, ifade, jestleri burada sınıflayın

Radyo ve televizyonda vaaz verme
Radyo ve televizyonda vaaz vermenin belirli yönlerini 251.01-251.03'te 
sınıflayın

.07

.08 Vaaz verme ilmine ilişkin çizimler

Vaaz metinleri
Standart altbölümler için 252.001-252.009'u kullanın
Belirli bir konuyla ilgili vaazları konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin Tanrı'nın 
inayeti 231.5

.01-.09 Belirli tarikatlara ve mezheplere göre
Temel numara olan 252.0'a, 281-289'da 28'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Anglikan vaazları 252.03

.1 Vaftiz törenleri, üyelik merasimleri, düğünler, cenazeler 
Anma toplantıları için vaazları 252.9'da sınıflayın 

.3 Dört İncirle ilgili toplantılar

.5 Belirli sınıflardan insanlar için

.53 Çocuklar
Onbir yaşa kadar

.55 Genç yetişkinler
Orta okul, lise, yüksekokul öğrencileri
Akademik, küçük kilise, kilise temsilcileri meclisi, diploma töreni vaazları 
dahil

.56 Geç yetişkinlik döneminde ve hastalık, sıkıntı, yoksunluk çeken
insanlar

.58 Mesleki sınıflar
Dini gruplar için 252.59’a hkz.

.59 Dini gruplar

.592 Laik din adamları
Örnek: Rahipler, vaizler, papazlar, kilise papazları, piskopos 
yardımcıları, kilise mütevelli heyeti üyeleri, diyakozlar, yardımcılar

.594 Dini tarikatlardaki insanlar

.6 Kilise ve halkla ilgili olaylar için

252.61-252.67 Kilise yılı
Kapsamlı eserleri 252.6'da sınıflayın

İsa'nın doğuşu ve Noel



62 Paskalya'dan önceki perhiz ve Kutsal hafta

.63 Paskalya

.67 Diğer ziyafet ve oruç günleri
Örnek: Oruç günü. Amber Günleri, Yakarış Günleri, Azizler günleri

.68 Laik olaylar için
Örnek: Seçimler, bayramlar. Şükran Günü

.7 Takdisler, atanma ve kutsanmalar, makama getirmeler için 

.9 Anma törenleri için

• Papazlık makamı ve görevi (Papazlık dinbilimi)
Yerel düzeyde kilisenin işlerine ifşkin olarak rahipler, vaizler, papazlar, kilise 
papazları, piskopos yardımcıları, kilise mütevelli heyeti üyeleri, diyakozlar, 
yardımcılar ve papaz olmayanlann görevlerini burada sınıflayın
Yönetimle ilişkili olarak yerel din adamları ile din adamı dışındakilerin, bütün 
olarak kilisenin organizasyonu ve yapısını 262.1 ’de; dini eğitimde din 
adamlarının rolünü 268’de; kadınların atanmasını ve kutsanmasını (eser 
kadınların atanması ve kutsanmasını salt yerel cemaat üzerindeki etkileri 
kapsamında ele almıyorsa) 262.14'te sınıflayın

.092 Kişilere göre ele alış
1054'ten önceki döneme ait din adamlarının biyografisini 270.1-270.3’de, 
1054'ten sonraki dönemi 280’de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 209.2

Yaşam ve kişi
Mesleki ve kişisel nitelikler, cin adamlarının aileleri dahil
Din adamlarının eğitimini 207.1 ’de, laik din adamları için Hıristiyan 
yaşamına ilişkin rehberleri 248.892’de sınıflayın

.5

.52

253.5-253.7 Papazlık görevleri ve sorumlulukları
Din adamları ve din adamı olmayanlar için yöntemler ve teknikler
Kapsamlı eserleri 253’de, belirli gruplara ilişkin hizmetler için yöntemleri 
259'da sınıflayın

Vaaz verme için 251'e; cemaat yönetimi ve idaresi için 254'e bkz.

Rehberlik ve tinsel yönlendirme

Papazlık psikolojisi 

Tinsel yönlendirme



.7 Papazlık kuralları [eskiden 259.7]
Eski başlık: Gezici rahipliğe ilişkin kurallar 
Örnek: Grup çalışması, telefonla çalışma

.73 Açıkhava

[.75] Hapishanelerde
259.5’e alındı

.76 Evlerde

.78 Radyo ve televizyondan yararlanma

254 Cemaat yönetimi ve idaresi
Standart altbölümler için 254.001-254.009’u kullanın

.01-.09 Belirli tarikatlara ve mezheplere göre
Temel numara olan 254.0'a 281-289'da 28'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Roma Katolik cemaatlerinin yönetimi ve idaresi 254.02

.1 Yeni kiliselerin açılması

.2 Belirli tür topluluklarda
Belirli tür bir topluluktaki belirli bir etkinliği, etkinlikle birlikte sınıflayın. 
Örneğin üye sayısını arttırma 254.5

.22 Kent

.23 Banliyö

.24 Kır

.3 İletişim ortamlarının kullanılması
Görsel-işitsel malzemelerin kullanımı dahil

.4 Halkla ilişkiler ve tanıtım
iletişim araçlarının kullanılması için 254.3’e hkz.

.5 Üyelik
Geliştirme ve büyüme

.6 Programlar
Planlama ve uygulama

Yerel kilisenin etkinlikleri için 259'a hkz.

.1 Binalar, araçlar, arazi

.8 Mali
Örnek: Bütçe, harcamalar, gelir, kaynak oluşturma yöntemleri



255 Dini topluluklar ve tarikatlar
Kurallan [eskiden 248.89428], manastır sistemi, Hıristiyan dini toplulukarı ve 
tarikatlarına ilişkin kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Standart altbölümler için 255.001-255.009'u kullanın
Tarikat türlerini ya da belirli tarikatları belirtmek için 271'den ekleme yaDarken, 
sadece tür ya da tarikat için notasyon ekleyin. 27 Tin altında belirtildiği gibi 
ekleyin, dipnotunu kullanmayın, uygunsa 255.1-255.7'deki tablodan notasyon 
ekleyin, ya da 1. Tablo'dan 01-09 notasyonunu ekleyin. Örneğin İngiltere'deki 
tefekkür tarikatlarına ait doğru numara 255.01094Tdir (255.01041 değil}, 
İngiltere'deki Benediktinlere ait doğm numara 255.100941'dir (255.1041 değil)
Dini tarikatlardaki insanlar için Hıristiyan yaşamına ilişkin rehberleri 248.894’de, 
dini toplulukların ve tarikatların belirli tür etkinliklerini etkinlikle birlikte 
sınıflayın. Örneğin dini kampların desteklenmesi 259.8, misyonerlik çal şmaları 
266

Kilise örgütlenmesinde dini topluluklar ve tarikatlar için 262.24'e; kJise 
tarihinde dini topluluklar ve tarikatlar için 271'e bkz.

.01-.00 Belirli türler
Temel numara olan 255.0'a, sadece tür için 271.01-271.09'da 271.0'ı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tefekkür tarikatları 255.01; sonra 
1. Tablo'dan 01-09 notasyonunu ekleyin. Örneğin İngiltere'deki tefekkür 
tarikatları 255.010941
Ekleme notunun kullanılması için daha fazla talimat 255'te verilmiştir

.1-.7 Erkeklere ait Roma Katolik tarikatları
Temel numara olan 255'e, sadece tarikat için 271.1-271.7'de 27 Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Benediktinler 255.1; sonra kendi numansını 
almış olan her tarikat için aşağıdaki gibi eklemeye devam edin (27Tce 
açıklandığı gibi değil). Örneğin İngiltere'deki Benediktinler 255.100*^41,
St. Benedict tüzüğü 255.106:

001 -009 Standart altbölümler
02 Yasalar
04 Kurallar, emirler, adetler
06 Tüzük

Ekleme notunun kullanımına ilişkin daha fazla talimat 255’te verilmiştir

.8 Erkeklere ait Roma Katolik olmayan tarikatlar

.9 Kadınlara ait topluluklar ve tarikatlar
Tüzükleri [eskiden 248.89438] burada sınıflayın 
Standart altbölümler için 255.9001-255.9009'u kullanın

.901-.‘»09 Belirli türler
Temel numara olan 255.90'a, sadece tür için 271.01-271.09'dı 271.0'ı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tefekkür tarikatları 255.901; 
sonra 1. Tablo'dan 01-09 notasyonunu ekleyin, örneğin İngiltere'deki 
tefekkür tarikatları 255.9010941
Ekleme notunun kullanıma ilişkin daha fazla talimat 255'te verilmiştir



.91 -.97 Kadınlara ait Roma Katolik tarikatları
Temel numara olan 255.9'a, sadece tarikat için 271.91-271.97'de 271.9’u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Dominikan rahibeleri 255.972; sonra 
kendi numarasını almış olan her tarikat için, 255.1-255.7'de belirtildiği 
gibi eklemeye devam edin (27l'de açıklandığı gibi değil). Örneğin 
İngiltere'deki Dominikanlar 255.97200941, Dominikanların tüzüğü 
255.97206
Ekleme notunun kullanımına ilişkin daha fazla talimat 255'te verilmiştir 

.98 Kadınlara ait Roma Katolik olmayan tarikatlar

[256] [Kullanılmıyor]
En son 14. Basım'da kullanıldı

[257] [Kullanılmıyor]
En son 14. Basım'da kullanıldı

[258] [Kullanılmıyor]
En son 17. Basım'da kullanıldı

259 Yerel kilisenin etkinlikleri
Eski başlık: Cemaatlere ve dini tarikatlara ait etkinlikler 
Başka yerde belirtilmeyen
Toplum içindeki sosyal grupların dini ve sosyal refahlarını geliştirmek üzere 
tasarlanmış etkinlikleri burada sınıflayın
Dini kuruluşların yürüttüğü sosyal refah çalışmalarıyla sınırlı eserleri 361.75'te 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 251-254, 259 ile 260 

.08 İnsan türlerine göre tarih ve tanım

[.083] Gençler
Kullanmayın, 259.2'de sınıflayın

.084 Yetişkinliğin belirli evrelerindeki insanlar
[.084 6] Geç yetişkinlik

Kullanmayın; 259.3’de sınıflayın

.086 Sosyal ve ekonomik niteliklerine göre kişiler
[.086 92] Asosyal ve antisosyal kişiler

Kullanmayın 259.5'te sınıflayın

.087 Yetenekli kişiler
Özürlü ve hasta kişileri 259.4'te sınıflayın 

[.088 375] Öğrenciler
Kullanmayın; 259.2'de sınıflayın

.1 Ailelerle etkinlikler



.2 Gençlerle etkinlikler
Hasta ve özürlü genç insanlarla etkinlikleri 259.4'te, genç suçlularla 
etkinlikleri 259.5'te sınıflayın

.22 Çocuklarla
Onbir yaşa kadar

.23 Genç yetişkinlerle
Oniki-onyedi yaş arası; orta okul ve lise öğrencileri 
Yüksek okul öğrencileriyle etkinlikleri 259.24'te sınıflayın

.24 Yüksek okul öğrencileri

.3 Geç yetişkinlik dönemindeki kişilerle etkinlikler
Geç yetişkinlik dönemindeki hasta ve sakat kişilerle etkinlikleri 259.4'te 
sınıflayın

.4 Özürlü ve hastalarla etkinlikler
Hastane rahipliğini, hastaları ziyaret programlarını burada sınıflayın

.5 Kusurlu ve suçlularla etkinlikler
Hapishanede rahiplik yöntemlerini [eski 253.75J, hapishane rahipliğini, 
asosyal ve antisosyal insanlarla etkinlikleri burada sınıflayın

.6 Yoksunluk çekenlerle etkinlikler

[.7] Rahiplik yöntemleri
253.7'ye alındı

.8 Etkinliğin belirli türleri
Eğlence-dinlence ve kamp programları dahil
Belirli sınıflardan insanlarla etkinlikleri 259.2-259.6’da, inanç tazeleme ve 
kamp toplantılarını 269.24’te, inzivaları 269.6'da sınıflayın

260 Hıristiyan sosyal ve kiliseye ait dinbilimi
Hıristiyanlığa ve Hıristiyan kilisesine ait kurumlar, hizmetler, kurallar, disiplinler, 
eserler
Hıristiyan kilisesine ait kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Yerel kilise ve dini tarikatlar için 250'ye; tarikatlar ve mezhepler için 280'e 
hkz.
Bkz. Kılavuz 251-254, 259 ile 260

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Hıristiyan kilisesinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışını 270'te 
sınıflayın



ÖZET
261 Sosyal dinbilim ve dinlerarası ilişkiler ve tutumlar
262 Kilise idaresi (Eklesioloji)
263 Dini ibadet günleri, zamanları, yerleri
264 Toplu ibadet
265 Kutsal ayinler, diğer ayinler ve olaylar
266 Misyonlar
267 Dini çalışmalar için dernekler
268 Dini eğitim
269 Tinsel yenilenme

261 Sosyal dinbilim ve dinlerarası ilişkiler ve tutumlar
Hıristiyanlık ve Hıristiyan kilisesinin laik konulara ilişkin tavrı ve bunlar 
üzerindeki etkisi, diğer dinlere ilişkin tavrı, dinlerarası ilişkiler
Hıristiyanlık ve kültürü burada sınıflayın
Dinin sosyolojisini 306.6'da sınıflayın

.1 Toplumda Hıristiyan kilisesinin rolü
Belirli sosyoekonomik sorunları 261.8'de sınıflayın

.2 Hıristiyanlık ve diğer inanç sistemleri

.21 Hıristiyanlık ve dinsizlik
Hıristiyanlık ve komünizm, Hıristiyanlık ve din değiştirenler ve ilgisizler 
dahil

.22-.29 Hıristiyanlık ve diğer dinler
Temel numara olan 261.2'ye, 292-299'da 29’u izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Hıristiyanlık ve İslam 261.27

.5 Hıristiyanlık ve laik disiplinler
Bkz. Kılavuz 261.5

.51 Felsefe, mantık, ilgili disiplinler
Paranormal (normal üstü) olgular ve sanatlar dahil

Psikoloji

İletişim ortamları 
Tavır ve kullanım
İletişim ortamlarının kilise tarafından belirli bir kullanımını kullanımla 
birlikte sınıflayın. Örneğin cemaat idaresi 254.3

.515

.52

.55

.56

.561

.57

Bilim
Yaradılışa ilişkin bilimsel ve Hıristiyan görüşlerinin ilişkisini 231.765'te 
sınıflayın

Teknoloji
Tıp



.58

.7

.72

.73

.83

.832

.833

.834

.835

.8^

Edebiyat

Hıristiyanlık ve siyasi meseleler
İç savaş ve devrim dahil
Hıristiyanlık ve medeni haklan burada sınıflayın 
Hıristiyanlık ve uluslararası meseleleri 261.87'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 322.1 ile 261.7,291.177

Dini özgürlük 

Teokrasi
Kilisenin sivil yönetim karşısındaki üstünlüğü

Hıristiyanlık ve sosyoekonomik sorunlar
Sosyoekonomik ve siyasi meselelere ilişkin Hıristiyan görüşünü içeren 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Hıristiyanlık ve siyasi meseleler için 261.7'ye hkz.
Dini kuruluşların refah hizmetleri için ayrıca 361.75'e hk:.
Bkz. Kılavuz 261.8 ile 241

Sosyal sorunlar

Sosyal refah sorunları ve hizmetleri
Temel numara olan 261.832'ye, 362.1-362.5'te 362'yi izle/en 
numaraları ekleyin. Örneğin alkolizm konusundaki Hıristiyan tavrı 
261.832292
Bu numaranın sosyal refah sorunları ve suçla ilgili kapsamlı eserler 
için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 261.8'de sınıflajm

Suç
Temel numara olan 261.833'e, 364.1-364.8’de 364'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin ihanete ilişkin Hıristiyan tavn 
261.833131, ölüm cezasına ilişkin Hıristiyan tavrı 261.83366

Sosyal yapı
Temel numara olan 261.834'e, 305.2-305.8'de 305'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin kadınlara ilişkin Hıristiyan tavrı 261.83-^; ancak 
Hıristiyanlığı diğer dinlerle ilişkili olarak 261.22-261.29'ca sınıflayın

Cinsiyetlerin ilişkisi, evlilik, aile
Temel numara olan 261.835'e, 306.7-306.8'de 306'yı izle>en 
numaraları ekleyin. Örneğin eşcinselliğe ilişkin Hıristiyar tavrı 
261.835766

Ekoloji ve nüfus
Temel numara olan 261.836'ya, 304.2-304.8’de 304’ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çevrenin hor kullanılmasına lişkin 
Hıristiyan tavrı 261.83628

Ekonomik düzen
İşletmelerin yönetimi dahil



.87 Uluslararası meseleler

.873 Savaş ve barış

.873 2 Nükleer silahlar ve nükleer savaş

262 Kilise idaresi (Eklesioloji)
Kilise yönetimi, organizasyonu, yapısı 

Bkz. Kılavuz 251-254, 259 ile 260

ÖZET
262.001-.009 Standart altbölümler

.01-.09 Belirli tarikatlar ve mezheplerin yönetimi ve organizasyonu 

.1 Kiliselerin yönetici önderleri

.2 Kilise örgütlenmesinde yerel kilise

.3 Papalık ve piskoposlukla yönetilen sistemlerin yönetim ve
örgütlenmesi

.4 Seçimle yönetilen sistemlerin yönetim ve örgütlenmesi

.5 Genel konseyler

.7 Kilisenin doğası (yapısı)

.8 Kilise ve papazlık yetkesi ve bunun reddi

.9 Kilise hukuku ve disiplini

.001 Felsefe ve kuram

.001 1 Ekümenikalizm
(Hıristiyan kiliselerinin evrensel birliği için çalışma)
Sistemler için kullanmayın; 262.00l'de sınıflayın
Kiliselerin birleşmesine ilişkin hareketin tarihini 270.82'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 280.042 ile 270.82, 262.0011

.0017 Kilise yenileme

.002-.005 Standart altbölümler

.006 Kuruluşlar ve yönetimin özgün yanları

.006 8 Yönetimin özgün yanları
262 içinde 1. Tablo'dan 068 notasyonunu kendi başına 
kullanmayın; ancak idarenin belirli yönleri için uygun olan 
0681-0688 notasyonunu ekleyin. Örneğin Anglikan kilisesinin 
mali idaresi 262.030681

.007-.009 Standart altbölümler

.01-.09 Belirli tarikatlar ve mezheplerin yönetimi ve organizasyonu
Temel numara olan 262.0'a, 281-289'da 28'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Birleşik Metodist Kilise'nin yönetimi ve organizasyonu 262.076



.1

.11

.12

,13

.131

.132

.135

.136

.17

.18

.19

Kiliselerin yönetici önderleri
Yetke, işlev, rol
Kilise önderlerinin biyografisini 270’de, belirli tarikatların önderlerinin 
biyografilerini 280'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 209.2 

Papalık sıralaması

262.12-262.15 Rütbeye göre yönetici önderler 
Kapsamlı eserleri 262.l'de sınıflayın

Piskoposlar ve başpiskoposlar 

Papalar ve patrikler

262.131 -262.136 Papalar ve idareleri 
Kapsamlı eserleri 262.13'te sınıflayın

Papalık yanılmazlığı 

Papanın geçici iktidar.

Kardinaller yüksek okulu 

idare
Topluluklar, mahkemeler. Curia Romana (papaz hükümeti)makamları. 
Piskoposlar meclisi dahil

Kardinaller Yüksek okulu için 262.135'e hkz.

Yerel din adamları
Kadınların atanmasını burada sınıflayın
Temel numara olan 262.14'e, 281-289'da 28'i izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin yerel Metodist din adamlan 262.147

Din adamı olmayanlar 
Kilise üyeleri topluluğu

262.17-262.19 Yönetim sistemlerine göre yönetici önderler
Kapsamlı eserleri 262.1 ’de, belirli bir yönetim sisteminde rütbeje göre 
önderleri 262.12-262.15'te sınıflayın

Papalık ve piskoposluk sistemlerindeki yönetici önderler

Presbiteryen sistemlerdeki yönetici önderler

Cemaat sistemlerindeki yönetici önderler



.22

.24

.26

.4

.5

.72

.73

.77

.8

Kilise örgütlenmesinde yerel kilise
Cemaatlerin yönetim ve idaresini 254’de, dini toplulukların ve tarikatların 
yönetim ve idaresini 255'te sınıflayın

Bkz.Kılavuz 251-254, 259 ile 260 

Cemaatler

Dini topluluklar ve tarikatlar 

Küçük gruplar
Örnek; Ufak Hıristiyan topluluklar

262.3-262.4 Kilise örgütlenmesinin belirli biçimleri
Kapsamlı eserleri 262’de, örgütlenme biçimine bakılmaksızın belirli 
tarikatların ve mezheplerin yönetimi ve örgütlenmesine ilişkin kapsamlı 
eserleri 262.01-262.09'da, yönetim ve örgütlenmenin belirli yönlerini söz 
konusu yönle birlikte sınıflayın. Örneğin cemaatler 262.22

Papalık ve piskoposlukla yönetilen sistemlerin yönetim ve 
örgütlenmesi

Örnek: Piskoposluk, piskoposluk bölgesi, katedral sistemleri

Seçimle yönetilen sistemlerin yönetim ve örgütlenmesi
Örnek: Cemaat sistemleri, yönetim kurulları, meclisler

Genel konseyler
Temel numara olan 262.5'e, 281-289'da 28'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Roma Katolik Kilisesi'nin kilisenin birliğine ilişkin konseyleri 262.52
Genel konseylerin yasal kararlarını 262.9’da, belirli bir konuyla ilgili yasal 
olmayan kararnameleri konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin ilk günah ile ilgili 
kararlar 233.14

Kilisenin doğası (yapısı)
Tanrı'nın kiliseyle olan ilişkisi dahil

Özellikler, işaretler, notlar
Örnek: Havarilik, katoliklik, itibar, kutsallık, yanılmazlık, gereklilik, 
görünürlük ve görünmezlik, birlik

Azizler komünyonu

İsa'nın mistik bedeni

Kilise ve papazlık yetkesi ve bunun reddi
Dalalet, hizipleşme dahil



Kilise hukuku ve disiplini
Kilise hukukunu burada sınıflayın
Kiliseye ya da dini konulara ilişkin medeni hukuku 340'ta sınıflayın

Devlet tarafından tanımlandığı ve cezalandırıldığı biçimiyle dine karşı 
işlenmiş suçlar için ayrıca 364.188'e hkz.

J
>

.91

.92

.922

.923

.924

.93

.931

.932

.933

.934

.935

.94

.98

262.91-262.94 Roma Katolik
Kapsamlı eserleri 262.9'da sınıflayın

Papalığın yasaları
Örnek: Papalık mektupları, papanın mühürünü taşıyan mektuplar, papanın 
tamimleri, papalık bültenleri ve kararnameleri
Belirli bir konuya ilişki yasaları konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
kilisenin doğasına ilişkin olanlar 262.7

Erken Roma Katolik yasaları

To Gratian, yaklaşık 1140

Corpus iuris canonici

Quinque compilationes antiquae

Codex iuris canonici (1917)

Genel ilkeler (Yasalar 1-86)

Kişiler (Yasalar 87-725)
Din adamları, dindarlar, din adamı olmayanlar

Nesneler (Yasalar 726-1551)
Dini ayinler, kutsal yerler ve dönemler, ibadet, öğretim görevi, maaşlı 
papazlık makamı, geçici mallar dahil

İşleyiş (Yasalar 1552-2194)
Mahkemeler, azizlik mertebesine çıkarma dahil

Suçlar ve cezalar (Yasalar 2195-2414)

Codex iuris canonici (1983)

Dallar ve diğer tarikatlar
Temel nuniara olan 262.98'e, 280.2-289.9'da 28'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Anglikan kilise yasası 262.983



263 Dini ibadet günleri, zamanları, yerleri
.04

.042

Özel konular 

Kutsal yerler
Temel numara olan 263.042'ye, 2.Tablo’dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Santiago de Compostela 263.0424611
Mucizeleri ve bunlarla ilgili tapmakları ele alan eserleri 231.73’de; 
Meryem ile ilgili mucizeleri ve bunlarla ilgili tapınakları 232.917’de; 
Isa’nın muziceleri ve bunlarla ilgili tapınakları 232.955’te; hac 
yolculuklarını 248.463'de sınıflayın

> 263.1-263.4 İbadet günü ve Pazar
Kapsamlı eserleri 263'de sınıflayın

.1 İncile göre İbadet günü

.2 Yedinci gün ibadeti

.3 Pazar
Pazar ibadeti için 263.4'e hkz.

.4 Pazar ibadeti

.9 Kilise yılı ve diğer günler ve zamanlar
Kilise yılı için standart altbölümler eklenmiştir 

Bkz. Kılavuz 394.2682 ile 263.9, 290

.91 İsa'nın doğum günü ve Noel

.92 Paskalya’dan önceki uzun perhiz ve Kutsal Hafta

.93 Paskalya

.97 Diğer ziyafet ve oruç günleri
Örnek: Uruc (Miraç, İsa’nın göğe çıkış) günü. Amber Günleri (Üçer 
günlük dört mevsim perhizi). Yakarış Günleri

Belirli Azizler günleri için 263.98’e hkz.

.98 Belirli azizler günleri

264 Toplu ibadet
Törenler, ayinler, dualar (toplu dua ve ayinler)
İbadetle ilgili kapsamlı eserleri 248.3’te; tarikat ya da mezheple sınırlı olmaksızın 
Kutsal (Hz. İsa tarafından tesis edilen) ayinler, diğer ayinler ve olaylara ilişkin 
eserleri 265’te; pazar okulu ayinleri 268.7'de sınıflayın



ÖZET
Standart altbölümler 

Tarikatlara ve mezheplere göre 
Dua 
Müzik
Yazı okuma ve komünyon törenleri 
Karşılıklı okumalar 
İman tazeleme ve iman belirtme 
Hutbeler, öğütler, vaazlar
Dua toplantıları. Kutsal Saatler, dokuz gün üstüste okunan dualar 
Kutsal ayin duaları

264.001-.009
.01-.09
.1
.2
3
.4
.5
.6
.7
.9

.001

•002-.009

Felsefe ve kuram
Toplu duaların yenilenmesini burada sınıflayın 

Standart altbölümler

.020 1-.020 9

264.01-264.09 Tarikatlara ve mezheplere göre
Hz. İsa tarafından tesis edilen ayinler, diğer ayinler ve kurallara ilişkin tarikat 
ya da mezheple sınırlı eserleri [eski 265] burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 264’te; Hz. İsa tarafından tesis edilen ayinler, diğer ayinler 
ve kurallarla ilgili kapsamlı eserleri 265'te sınıflayın

îlk kiliseler ve Doğu kiliseleri
Temel numaradan 264.0l'e, 281.1-281.9'da 28Ti izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Doğu Ortodoks kiliselerinin dua usulleri ve ayinleri 
264.019; sonra 264.04-264.09'daki tablodan ekleyin. Örneğin Doğu 
Ortodoks Aşai Rabbanisi 264.019036

Roma Katolik Kilisesi
Standart altbölümler için 264.02001-264.02009'u kullanın

Toplu ibadette tarih, anlam, ayin yeri, ayin, dualar
Temel numara olan 264.02'ye, 264.04-264.09'daki tablodan 01-09 
notasyonunu ekleyin. Örneğin Aşai Rabbani 264.02036; ancak 
metinleri 264.021-264.029'da sınıflayın

264.021-264.029 Toplu ibadet, ayin, dua metinleri 
Kapsamlı eserleri 264.02'de sınıflayın

.021 Takvimlerin ve bölüm başlıkları kitaplarının metinleri

.022 Törenlerin metinleri
Törenler: Azizlerin atanması, papaların seçilmesi ve taçlandırılması, 
kardinallerin atanması, diğer papalık işlevleri ve hizmetleri; 
piskoposlar için talimatlar



.023

.024

.025

mı
.0212

.027 4

.028

.029

.03

.030 1-.030 9

Aşai Rabbani dua kitaplarının metinleri
Hz. İsa tarafından tesis edilmiş ayinleri burada sınıflayın

Ayinlerde okunmak için ayrılmış parçaları kapsayan kitaplar için 
(lectionary) 264.029'a hkz.

Günlük dua ve okuma parçalarının metinleri
"Mezmurlar" için 264.028'e; ayinlerde okunmak için ayrılmış 
parçaları kapsayan kitaplar için (lectionary) 264.029'a hkz.

Ayin metinleri
Pontificale Romanum, Rituale Romanum'u burada sınıflayın
Temel numara olan 264.025'e, 265.1-265.7'de 265'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin vaftiz töreni metni 264.0251

Özel kitapların metinleri
Yılın özel zamanlan için

Örnek: Kutsal hafta
Belirli toplu dua hizmetleri için

Örnek: Aşai Rabbani dışındaki cenaze törenleri, münacatlar, 
dokuz gün üstüste okunan dualar (novena), haç görevleri

"Mezmurlar" kitabı metinleri
Ayinlerde okunmak için ayrılmış parçaları kapsayan dua 
kitaplarının (lectionary) metinleri

Anglikan kiliseleri
Ortak Dua Kitabım burada sınıflayın
Standart altbölümler için 264.03001-264.03009'u kullanın

Toplu ibadette tarih, anlam, ibadet yeri, ayin, dualar
Temel numara olan 264.03'e, 264.04-264.09'daki tablodan 01-09 
notasyonunu ekleyin. Örneğin dua 264.0301; ancak metinleri
264.031-264.038'de sınıflayın

264.031-264.038 Toplu ibadet, ayin, dua metinleri 
Kapsamlı eserleri 264.03'de sınıflayın 

.031 Takvim, şenlik, oruç metinleri

.032 Ayinlerde okunmak için ayrılmış parçaları kapsayan dua kitapları
(lectionary) ve başlık metinleri

.033 Sabah duası ve münacat metinleri

.034 Akşam duası ve ilahilerin metinleri

.035 Hz. İsa'nın tesis ettiği ayinler, ibadetler, hizmetler
Temel numara olan 264.035'e, 265.1-265.7'de 265’i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin vaftiz töreni metinleri 264.0351
Sabah duası ve münacat metinlerini 264.033’de, akşam dur;a. 
ilahilerin metinlerini 264.034'te sınıflayın



.036

.037

.038

.0^-.09

.1

.13

Küçük dualar, mektuplar, İncil metinleri
Ayinler kitabı, makaleler, iman ikrarı metinleri
"Mezmurlar" kitabı metinleri

Diğer belirli tarikatlar ve mezhepler
Temel numara olan 264.0'a, 284-289'da 28'i izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin Birleşik Melodist hizmetleri 264.076; sonra aşağıdaki gibi 
ekleyin

Standart altbölümler 
Belirli öğeler

Toplu ibadette tarih, anlam, yer, metinler 
O’a, 264.1-264.7'de 264 u izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin Tanrı'nm Yemeği 036, Birleşik Melodist 
Kilise'de Tanrı'nm Yemeği 264.076036 

Hz. İsa'nın tesis ettiği ayinler
Toplu ibadette tarih, anlam, yer, metinler 
08'e, 265.1-265.7'de 265'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin vaftiz töreni 081, Birleşik Melodist 
Kilise'de vaftiz töreni 264.076081; ancak, Aşai 
Rabbani, Kutsal Komünyon, Tanrı'nm Yemeği, 
Komünyon'u 036'da sınıflayın 

Kutsal ayinler, diğer ayinler ve olaylar
Toplu ibadette tarih, anlam, yer, metinler 

Kutsal ayinler
Diğer ayinler ve olaylar

09'a, 265.8-265.9'da 265'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin cenaze törenleri 0985, Birleşik 
Melodist cenazeleri 264.0760985

001-009
01-07

08

09

091
098-099

264.1-264.9 Belirli öğeler
Toplu ibadette tarih, anlam, yer, metinler
Kapsamlı eserleri 264’te, belirli tarikatlar ve mezheplerin toplu ibadetinde 
belirli öğeleri 264.0l-26A09'da sınıflayın
Aşai Rabbani'nin parçası olarak belirli öğeler 264.36'da sınıflanır. Örneğin 
Aşai Rabbani duaları (264.1 değil)

Dua
Dua metinleri 

Münacatlar dahil
Genel ve özel duaların kapsamlı koleksiyonlarını 242.8'de sınıflayın

Müzik
İlahilerin metinlerine ilişkin kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Hıristiyan kutsal müziğine ilişkin disiplinlerarası eserleri 781.71’de, kutsal 
vokal müziğe ilişkin kapsamlı eserleri 782.22’de, ilahilere ilişkin kapsamlı 
eserleri 782.27’de; bireylerin ve ailelerin ibadet amacıyla kullandığı ilahilerin 
metinlerini 245'te sınıflayın



.3 Yazı okuma ve komünyon törenleri

.34 Yazı okumalar
Ayinlerde okunmak için ayrılmış parçaları kapsayan dua kitaplarını 
(lectionary) burada sınıflayın

.36 Aşai Rabbani, Kutsal Komünyon, Tanrının Yemeği, Komünyon
Komünyon'un bir parçası olduğunda belirli öğeler dahil

Ölüm halindeki kimseye verilen Aşai Rabbani (viaticum) için 265.7'ye 
bkz.

A Karşılıklı okumalar
.5 İman tazeleme ve iman belirtme

Metinleri 238'de sınıflayın

.6 Hutbeler, öğütler, vaazlar
Hutbe metinlerini 252’de sınıflayın

.7 Dua toplantıları. Kutsal Saatler, dokuz gün üstüste okunan dualar
(novena)

.9 Kutsal ayin duaları
Takdisler ve adanmalar için 265.92'ye bkz.

265 Kutsal ayinler, diğer ayinler ve olaylar
Tarikat veya mezheple sınırlı olmayan
Kutsal ayinler, diğer ayinler ve olaylarla ilgili tarikat veya mezheple sınırlı eserler 
264.01-264.09’a alındı

.1

.12

.13

.2

.4

.5

.6

.61

265.1-265.7 Kutsal ayinler
Kapsamlı eserleri 265'de sınıflayın

Aşai Rabbani, Kutsal Komünyon, Tanrı'nm Yemeği, Komünyon için 
264.36'ya bkz.

Vaftiz töreni
Bebek
Yetişkin

Yetişkinlerin, din eğitimi görenlerin Hıristiyanlığa girişini (vaftiz töreni 
ve kiliseye kabulü) burada sınıflayın

Kiliseye kabul ayini için 265.2’ye bkz.

Kiliseye kabul ayini 
Takdis töreni 
Evlilik töreni 
Kefaret

Nedamet
Vicdanın sınanması, günah çıkarmadan önceki dualar

Günah çıkarma



.63 Tazmin
Kefaret duaları ve günahın affedilmesi için yapılanlar

.64 Günahların affedilmesi

.66 Günahın kısmen affedilmesi

.7 Ölmek üzere olan kimseye Aşai Rabbani vermek (viaticum) ve 
hastaların yağlanması

.8 Hastalık ve ölüm sırasındaki törenler

.82 Hastalar için dini törenler
Viaticum ve hastanın yağlanması için 265.7'ye bkz.

.85 Ölüler için dini törenler
Cenaze törenlerini burada sınıflayın 
Cenaze Komünyonunu 264.36'da sınıflayın

.9 Diğer olaylar
Örnek: Aşk şölenleri (muhabbet), ayak yıkama, kiliseye katılma törenleri

.92 Kutsamalar ve adanmalar

.94 Şeytan kovma

266 Misyonlar
Misyoner demeklerini, tıbbi misyonların dini yönlerini burada sınıflayın
Tıbbi misyonların tıbbi hizmetlerini 362.1'de sınıflayın

Misyoner okulları için 377.6'ya bkz.

.001-.008 Standart altbölümler

.009 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Ortak ve tarikatlararası misyonlan burada', yabancı misyonları hizmet 
edilen kıta, ülke yere göre sınıflayın
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlerde ortaya çıkmış yabancı misyonları 
266.023’te; belirli tarikatlar ve mezheplere ait misyonların tarihi, 
coğrafi, kişilere göre ele alınışını 266.1-266.9’da sınıflayın

.02 Misyon türleri

.022 Ev misyonlan

.023 Yabancı misyonlar
'Temel numara olan 266.023'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Fransa kökenli misyonlar 266.02344; sonra 0* ekleyin ve 
yine hizmet edilen alan için 2. Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Afrika'daki Fransız misyonları 266.0234406
Sadece hizmet edilen yerle nitelendirilen yabancı misyonları 
266.009'da sınıflayın

*Standart altbölümler için 00 ekleyin; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



•1-.9 Belirli tarikatlar ve mezheplerin
Temel numara olan 266’ya, 281-289'da 28’i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Yedinci-Gün Isa'nın Dünyaya Gelişi misyonları 266.6732; Afrika'da 
çalışan Anglikan misyonları 266.36

267 Dini çalışmalar için dernekler
Dini dernekler için 248.06'ya; dini topluluklar ve tarikatlar için 255'e; 
misyoner dernekleri için 266’ya bkz.
Bkz. Kdavuz 209.2

Hem erkek hem de kadınlara ait

Tarikatlararası ve tarikatlara ait olmayan
Moral Rearmament (Moral Yeniden Silahlanma) için 267.16’ya bkz.

Salvation Army (Kurtuluş Ordusu)
287.96'ya alındı

Moral Rearmament (Moral Yeniden Silahlanma)

Belirli dallara, tarikatlara ve mezheplere ait
Temel numara olan 267.18'e, 280.2-289.9'da 28'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Baptist Adult Union (Vaftizci Yetişkinler Birliği) 
267.186132

.1

.13

[.15]

.16

.18

.2 Erkeklere ait

.23 Tarikatlararası ve tarikatlara ait olmayan
Young Men's Christian Associations (Genç Erkekler Hıristiyan 
Dernekleri) için 267.3'e bkz.

.24 Belirli dallara, tarikatlara, ve mezheplere ait
Temel numara olan 267.24'e, 280.2-289.9'da 28'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Vaftizci demekler 267.246

.3 Young Men's Christian Associations (Genç Erkekler Hıristiyan
Dernekleri)

.308 İnsan türlerine göre tarih ve tanım
Özel sınıflar içindeki çalışmaları burada sınıflayın [eskiden 267.36]

[.309] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 267.39'da sınıflayın

.31 Program ve amaçlar

.32 Binalar ve donanım

.33 Kuruluşlar ve yönetim

.34 Kadro

.35 Bölümler
Örnek: Dini, eğitsel, fiziksel, erkek çocuk bölümleri



[.36] Özel sınıflar içindeki çalışmalar
267.308'e alındı

.39 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 267.39'a, 2. Tablo’dan 01-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin New York City'deki Young Men’s Christian Association 
267.397471

.4 Kadınlara ait

.4? Tarikatlararası ve tarikatlara ait olmayan
Young Women's Christian Associations (Genç Kadınlar Hıristiyan 
Dernekleri) için 267.5'e bkz.

Belirli dallar, tarikatlar ve mezheplere ait
Temel numara olan 267.44’e, 280.2-289.9’da 28’i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Vaftizci demekler 267.446

.5 Young Women's Christian Associations (Genç Kadınlar Hıristiyan
Dernekleri

Temel numara olan 267.5’e, 267.308-267.39’da 267.3’ü izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin kadro 267.54

.6 Genç yetişkinlere ait

.6' Tarikatlararası ve tarikatlara ait olmayan
Young Men's Christian Associations için 267J'e; Young Women's 
Christian Associations için 267.5'e hkz.

.6:3 Young People's Society of Christian Endeavor (Hıristiyan
Davası Gençler Demeği)

.62 Belirli dallar, tarikatlar ve mezheplere ait
Temel numara olan 267.62’ye, 280.2-289.9’da 28’i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin Baptist Young People’s Union (Vaftizci Gençler Birliği) 
267.626132

,7 Erkek çocuklara ait
Young Men's Christian Associations için 267.3'e hkz.

.8 Kız çocuklara ait
Young Women's Christian Associations için 267.5'e hkz.

268 Dini eğitim
Hıristiyan dini eğitimine ilişkin kapsamlı eserleri [eski 207], soru cevap 
yöntemiyle öğrenmeyi (din öğretiminin ilkelerini düzenlemekle uğraşan bilim ve 
sanat), ders programlarını burada sınıflayın
Üniversite düzeyinde dini eğitimi 207.1 l’de, laik orta okulları 207.12’de; din ve 
laik eğitimi 377. Tde; belirli bir konuyla ilgili ders kitaplannı konujla birlikte 
sınıflayın. Örneğin misyonlarla ilgili ders kitaplan 266

Bkz. Kılavuz 207 ile 268

[.068] Yönetim
Kullanmayın; 268.1’de sınıflayın



.08

.1

.2

.43

.432

.433

.434

[.435]

İnsan türlerine göre tarih ve tanım
Belirli grupların eğitimini 268.4'te sınıflayın

İdare
Bina yönetimini 268.2’de, personel yönetimini 268.3'te sınıflayın

Binalar ve donanım 

Personel
Hazırlık, rol, eğitim, personel yönetimini burada sınıflayın 

Bkz.Kılavuz 209.2

Belirli grupların dini eğitimi
Eski başlık: Öğretim bölümleri ve kısımları
Ders programlarını, kayıtları ve kuralları, öğretim yöntemlerini, belirli 
gruplara hizmetleri burada sınıflayın

Belirli yaş grupları

Çocuklar
Oniki yaşa kadar
(Seçenek: Belirli konulardaki temel ders kitaplarını burada sınıflayın; 
belirli konuyu tercih edin. Örneğin misyonlarla ilgili kitaplar 266)

Laik ilkokullarda din dersleri için ayrıca 372.84'e bkz

Genç yetişkinler
13-20 yaş arası
Orta okullarda Hıristiyan eğitimini, kilise himayesinde yürütülen 
okullardaki ortaokul derslerini [e^Ârı 207.12] burada sınıflayın
Kilise himayesindeki ortaokullar ve bunların modem dünyanın belirli 
kıtaları, ülkeleri, yerlerindeki dersleri [eski 207.4-207.9] 
268.433094-268.433099’da sınıflanır

Yetişkinler

Ev bölümleri
Numara kullanılmıyor; 268.4'te sınıflayın

Kayıtlar ve kurallar
Devam, dekorasyon, onur listeleri, ödüller, teşvikler dahil 
Belirli gruplar için kayıtlar ve kuralları 268.4'te sınıflayın

Öğretim ve çalışma yöntemleri
Bu numaranın ders programları, soru cevap yöntemiyle öğrenme için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 268'de sınıflayın
Belirli gruplar için yöntemleri 268.4'te sınıflayın

Ders kitaplarının değeri ve yararı



.62 Ders kitabı yöntemi
Ders kitaplarının değeri ve yararı için 268.61'e bkz.

.63 Ders verme ve görsel-işitsel yöntemler

.632 Ders verme yöntemi

.635 Görsel-işitsel yöntemler

.67 Dramatik yöntem

.68 Laboratuar yöntemleri

.7 Ayinler
Yıldönümleri, şenlikler, müzik, ayin sırası, toplantılar, özel günler dahil 
Belirli gruplar için ayinleri 268.4'te sınıflayın

.8 Belirli dallar, tarikatlar ve mezhepler
Temel numara olan 268.8’e, 280.2-289.9'da 28'i izleyen numarahn ekleyin. 
Örneğin Presbiteryen dini eğitimi 268.85
Belirli tarikatlara ve mezheplere göre dini eğitimin belirli öğelerini 
268.1-268.7'de sınıflayın

269 Tinsel yenilenme
.2 Evangelizm (Muhafazakar protestanhk)

Evangelizmle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Bireyler ve aileler için evangelist yazılan 243’te, tek tek din adamı olmayan 
Hıristiyanların şahitliğini 248.5’te, evangelist vaazların metinlerini 252.3’te, 
misyonerlik evangelizmini 266'da sınıflayın

.24 İnanç tazeleme ve kamp toplantıları

.26 Radyo ve televizyonla evangelizm

.4 Pentecostalizm
Pentecostal (çok duygusal ayinleri ve tutucu dini akideleri olan) iareketin 
tarihini 270.82'de sınıflayın

.6 İnziva
Temel numara olan 269.6'ya, 248.82-248.89'da 248.8'i izleyen mmaralan 
ekleyin. Örneğin erkekler için inzivalar 269.642



270 Örgütlü Hıristiyan kilisesini tarihi,
coğrafî, kişilere göre ele alış (Kilise tarihi)

Havarilerin ve kilise babalarının (patriklerin) toplu yazılarını 281.1-281.4] 
burada sınıflayın
230-280'deki öncelik tablosunu izleyin
Belirli tarikatların ve mezheplerin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışını 
280'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 209.2

ÖZET
270.01-.09 Standart altbölümler 

.1-.8 Tarihi dönemler
271
272
273
274
275
276
277
278
279

.01-.06

.07

.072

.08

.09

[.093-.099]

Kilise tarihinde dini topluluklar ve mezhepler 
Genel kilise tarihinde zulümler
Genel kilise tarihinde öğretisel tartışmalar ve dalaletler
Avrupa'da Hıristiyan kilisesi
Asya'da Hıristiyan kilisesi
Afrika’da Hıristiyan kilisesi
Kuzey Amerika’da Hıristiyan kilisesi
Güney Amerika’da Hıristiyan kilisesi
Dünyanın diğer bölgelerinde Hıristiyan kilisesi

Standart altbölümler 
Eğitim, araştırma, ilgili konular 

Araştırma
Tarih yazımını [eskiden 270.09] burada sınıflayın 

İnsan türlerine göre tarih ve tanım 
Genel olarak alanlar, bölgeler, yerler, kişiler 

Tarih yazımı 270.072'ye alındı

Coğrafi ele alış
Kullanmayın; 274-279’da sınıflayın

270.1-270.8 Tarihi dönemler
Kapsamlı eserleri 270'te sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 281.1-281.4

.1 325’e kadar Havariler dönemi

.2 Kiliselerin birleşmesini savunan heyetler dönemi, 325-787 

.3 Papalık ve imparatorluk arasındaki mücadele dönemi, 787-1054 

.38 Büyük bölünme, 1054

.4 Papalığın üstünlük dönemi, 1054-1200



.5

.6

.7

.8

.81

.82

Ortaçağ ile Rönesans arasındaki dönem, 1200-1517 
Reformasyon ve Reformasyon Karşıtı dönem, 1517-1648

17. yy dahil
1648-1699’u, 270.7'de sınıflayın

Westphalia Barışı’ndan Fransız Devrimi’ne kadar olan dönem, 
1648-1789
Çağdaş dönem, 1789

1789-1900 
1900-

Ekümenik (kiliselerin birliği), pentecostal (Hamsin yortusu), karizmatik 
hareketleri burada sınıflayın
Temel numara olan 270.82'ye, 1.Tablo'dan 09041-09049 notasyonunda 
-0904'ü izleyen numaralan ekleyin. Örneğin kilise tarihinde 1960-1969, 
270.826

Bkz. Kılavuz 280.042 ile 270.82, 262.0011

271-273 Kilise tarihinin özel konuları
Kapsamlı eserleri 270'te sınıflayın

Kilise tarihinde dini topluluklar ve mezhepler
Standart altbölümler için 271.001-271.009'u kullanın
* ile işaretlenmiş her terime ilişkin notasyona Ot ekleyin, çıkan numaraya
2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Benediktinlerin toplu biyografisi 
271.1022, İngiltere'deki Benediktinler 271.1041
Dini toplulukları ve mezhepleri ilgilendiren zulümleri 272, öğretisel çatışmaları 
ve toplulukları ve mezhepleri ilgilendiren dalaletleri 273’de sınıflayın

271i)l-.09
J
1
i
4
5
6

.7
8
9

ÖZET 
Belirli türler 

Benediktinler
Dominikanlar (Frer Vaizler, Kara Frerler)
Fransiskanlar (Gri Frerler)
Augustinianlar 
Düzenli rahipler
Passionistler (Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi) ve Redemptoristler 

(Kurtarıcı)
Erkekler için başka yerde belirtilmemiş Katolik mezhepler 
Erkekler için Roma Katolik olmayan mezhepler 
Kadınlar için topluluklar ve mezhepler

> 171.01-271.09 Belirli türler
Kapsamlı eserleri 271'de sınıflayın

.01 ^Tefekküre ait
*271’de belrtildiği gibi ekleyin
t Standart atbölümler için 00 ekleyin; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



.02

.03

.04

.05

.06

.07

.08

.09

.092

.093

.094

.095

.1

.11

.12

.125

.13

.14

.16

.17

*înzivaya ait 
*Öğretme 
*Vaaz verme 
*Askeri

Şövalyeliğin belirli mezheplerini 271.79rde sınıflayın 

*Dilenci 
^Hemşirelik 
*Kilise kanunu 
Diğer 

* Biraderler
Din adamı olmayan biraderler için ayrıca 271.093’e hkz. 

*Din adamı olmayan biraderler 
*Üçüncü mezhepler 

Laik ve düzenli 
*Laik kurumlar

271.1- 271.8 Belirli erkek mezhepleri
Kapsamlı eserleri 271'de sınıflayın

271.1- 271.7 Roma Katolik erkek mezhepleri
Kapsamlı eserleri 271'de sınıflayın

^Benediktinler

^Konfedere Benediktinler
Olivetanlar için 271.13'e hkz.

* Cistercianlar (Bemardineler)

*Trapistler

*01ivetanlar

*Cluniaclar
Camaldoleler, Silvestrianlar, Münzevi Aziz Paul Keşişleri dahil 

Carthusianlar için 271.71'e bkz.

*Celestineler

Mechitaristler ve Basilianlar
*271'de belirtildiği gibi ekleyin



• H Antonineler (Antonyanla;), Maronitler, Chaldeanlar, Suriyeliler

.1) * Yasalar
Örnek: Crosier Fathers (Piskopos Asası Rahipleri), Kızıl Yiidız Piskopos 
Asaları, Premonstratens;anlar
Augustianları 271,4'te sınıflayın

.2 ’‘‘Dominikanlar (Frer Vaizler, Kara Frerler)

.3 *Fransiskanlar (Gri Frerler)
Alcantarinler, Observantlar İbadetçiler), Recollects (Toparlanrr.acılar) dahil 

Augustinian Recollectler için ayrıca 271 A'e bkz.

.3) *Capuchinler

31 *Conventuallar (Manastırcılar)

•3( *Third Order Regular (Üçüncü Mezhep)

.4 *Augustinianlar
Augustinian Recollects dahil

Al *Trinitarianlar

.4) *Mercedarianlar

.47 *Servites

.4) Diğer Augustinianlar
Örnek: Brothers Hospitallers of St. John of God (Tanrı'nm Aziz John'u
Biraderler Hastane Başrahipleri), Minimler
Toton Şövalyeleri 271.7914'e alındı

.5 *Düzenli rahipler

.51 *Theatinler

.52 *Bamabitler

.51 *Cizvitler (İsa Demeği)

.5f *Somaschiolar

.55 *Camillianlar

.53 *Küçük Düzenli Rahipler (Caracciolini)

.57 *Tanrı'nın Annesinin Düzenli Rahipleri

.55 *Piaristler

.6 *Passionistler (Hz. İsa'nın Çarmıha gerilmesi) ve Redemptoristler
(Kurtarıcı)

.62 *Passionistler

.61 *Redemptoristler (Kurtancı)

m



Erkekler için başka yerde belirtilmemiş Roma Katolik mezhepler
*Carthusianlar 
*Carmelitler (Beyaz Frerler)
*Sulpicianlar
*Oblateler (Manastır hayatına atanmış)
*Lazaristler (Vincentianlar)
^Hıristiyan Biraderler (Hıristiyan Okullarının Biraderleri)
Erkekler için diğer Roma Katolik mezhepleri 

*Belirli şövalyelik mezhepleri
Şövalyelik mezhepleri ile ilgili kapsamlı eserleri 271,05'te sınıflayın

*Malta Şövalyeleri (Knights Hospitalers of St. John of Jerusalem: 
Kudüs Aziz John Hastane Başrahibi Şövalyeleri)
*Kudüs Şövalyeleri 
*Töton Şövalyeleri [eskiden 271.49]

Erkekler için Roma Katolik olmayan mezhepler 

Kadınlar için topluluklar ve mezhepler
Standart altbölümler 

Tarihi ele alış

Coğrafi ve kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 271.9001-271.9009'da sınıflayın

.900 1-.900 9 Coğrafi ve kişilere göre ele alış
Temel numara olan 271.900'e, 2. Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin din kadınlarının toplu biyografisi 271.90022, 
Fransa'da kadın toplulukları ve mezhepleri 271.90044

.7

.71 

.73 

.75 

.76 

.77 

.78 

.79 

.791

.791 2

.791 3 

.791 4

.8 

.9

.900 01-.900 08 

.900 09

[.900 091-.900 099]

.901-.909 Belirli türler
Temel numara olan 271.90'a, 271.01 -271.09'da 271.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin tefekkür mezhepleri 271.901

271.91 -271.98 Belirli kadın mezhepleri 
Kapsamlı eserleri 271.9'da sınıflayın

> 271.91 -271.97 Kadınlar için Roma Katolik mezhepleri
Kapsamlı eserleri 271.9'da sınıflayın 

.91 * Yardım mezhepleri rahibeleri

.92 ^Merhamet mezhepleri rahibeleri
*271'de belirtildiği gibi ekleyin



.93

.94

.95

.97

.971

.972

.973

.974

.975

.976

.977

.98

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

273

* Kutsal Kalp (Sacred Heart) mezhepleri 
*Bon Secours rahibeleri
* Yoksulların Küçük Rahibeleri (Little Sisters of the Poor)
Kadınlar için diğer Roma Katolik mezhepleri

*Carmelitler 
*Dominikanlar 
*Fransiskan mezhepleri

Örnek: Yoksul Clares (Poor Clares)

*Ursulinler 
*Ziyaret mezhepleri 
*Saint Joseph mezhepleri 
*Sunuş mezhepleri

Kadınlar için Roma Katolik olmayan mezhepler

Genel Kilise tarihinde zulümler
Tarikata bakılmaksızın
Din şehitlerini burada sınıflayın
Devletin kiliseyle ilişkisini 322.1'de sınıflayın

Devletin tanımladığı ve cezalandırdığı biçimiyle dine karşı işlenmiş suçlar 
için ayrıca 364.188'e bkz.

Havariler Dönemi Kilisesine İmparatorluk Roma'sı tarafından 
uygulanan

Engizisyon tarafından uygulanan
Waldensler ve Albigenslere uygulanan
Huguenotlara uygulanan
Molinistlere ve Quietistlere uygulanan
1. Mary'nin Anglikan reformcularına uyguladığı
I. Elizabeth ve Anglikanlann Roma Kilisesine uyguladığı
Püritenlerin ve Püriten dönemindeki diğerlerinin Quakerlara, 

Baptistlere, cadılara uyguladığı
Modern zulümler ve din şehitleri

Genel kilise tarihinde öğretisel tartışmalar ve 
dalaletler

Tartışmalar ve dalaletlerdan kaynaklanan zulümleri 272’de, belirli öğretiler 
üzerine kurulmuş olan kiliseleri 280'de sınıflayın

Apologetic (dini inaçları savunan ilahiyat dalı) ve polemikler için ayrıca 
239 a bkz.



.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

274
275
276

1.-2. yüzyıllar
Hıristiyan Gnostisizmini burada sınıflayın
3. yy. Gnostisizmini 273.2’de, Hıristiyan olmayan Gnostisizm ile ilgili 
kapsamlı eserleri 299.932'de sınıflayın

3. yüzyıl
Örnek; Hıristiyan Maniheizm (Zerdüştlük)
Hıristiyan olmayan Maniheizm ile ilgili kapsamlı eserleri 299.932'de 
sınıflayın

Sahellianizm için 273.3'e hkz.

Sabellianizm
4. yüzyıl

Örnek; Arianizm, Donatizm

5. yüzyıl
Örnek; Pelagianizm

6. -16. yüzyıllar
Örnek; Albigensianizm, Catharizm, Waldensianizm
Antinomianizm’i burada sınıflayın
Daha sonraki antinomianizmi 273.7-273.9'da sınıflayın

17. yüzyıl
Örnek; Jansenizm, Molinizm, Pietizm

18. yüzyıl
Örnek; Agnostisizm

19. yüzyıl ve sonraki yüzyıllar
Örnek; Materyalizm, modemizm

274-279 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 27'ye, 2. Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Avrupa'da Hıristiyan Kilisesi 274, Fransa'da Hıristiyan Kilisesi 274.4; sonra 
sonuca 270.01-270.8'de 27'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Reformasyon 
sırasında Fransa'daki Hıristiyan Kilisesi 274.406
Kapsamlı eserleri 270'te, belirli bir konunun coğrafi ele alınışını konuyla birlikte, 
1.Tablo’dan 09 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin Fransa'da zulümler 
272.0944

^Avrupa’da Hıristiyan kilisesi 
*Asya'da Hıristiyan Kilisesi 
*Afrika’da Hıristiyan Kilisesi



111 *Kuzey Amerika’da Hıristiyan kilisesi
278 *Güney Amerika’da Hıristiyan kilisesi
279 *Dünyanm diğer bölgelerinde Hıristiyan Kilisesi

280 Hıristiyan kilisesinin tarikatları ve
mezhepleri

Belirli tarikatlar ve mezhepler ile onların tek tek yerel kiliselerine ilişkin kapsamlı 
eserleri ve bunların genel tarihi ve coğrafi ele alışlarını burada sınıflayın
(Seçenek: Belirli tarikatlar ve mezheplerin belirli öğelerini burada sınıflayın; 
230-270'i tercih edin. Seçenek tercih edilmişse, her belirli tarikat, mezhep, grup 
için aşağıdaki gibi ekleyin:

(X) 1-008 Standart altbölümler
[009] Tarihi ve coğrafi ele alış

Kullanmayın; 07'de sınıflayın 
02 Temel metin kaynakları

Kutsal kitabı 220'de sınıflayın
03-06 Öğretisel, ahlaki, ibadete ilişkin, sosyal, kilise kurallarına ait

dinbilim
O'a, 230-260'ta 2'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
tarikat ve uluslararası meseleler 06187 

07 Tarihi ve coğrafi ele alış
07'ye, 270.1-279’da 27'yi izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin 20. yy 07082)

Belirli kiliselere uygulanan ya da onların uyguladığı zulmü 272'de sınıflayın
Belirli kiliselerin dalalet olarak nitelendirilen öğretileri için ayrıca 273'e 
hkz.
Bkz. Kılavuz 280

280.01-.09
,2-.4

281 
282
283
284
285

ÖZET
[Standart altbölümler] 

Dallar
İlk kilise ve Doğu kiliseleri 
Roma Katolik kilisesi 
Anglikan kiliseleri
Kıta kaynaklı Protestan tarikatlar ve ilgili kuruluşlar 
Presbiteryen kiliseleri, merkezi Amerika'da olan Reform kiliseleri, 
Cemaat kiliseleri

286 Baptist, İsa'nın Havarileri, Adventist kiliseler
287 Metodist kiliseler; Metodizm ile ilgili kiliseler
289 Diğer tarikatlar ve mezhepler

.01-.03 Standart altbölümler

.0^ Genel uygulanabilirliği olan özel konular

.0<2 Tarikatlar arasındaki ilişkiler
Kiliselerin birleştirilmesi hareketinin tarihini 270.82'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 280.042 ile 270.82, 262.0011
.05-.09 Standart altbölümler



281

280.2-280.4 Dallar
Kapsamlı eserleri 280'de, belirli tarikatları ve mezhepleri 281-289'da 
sınıflayın

Doğu ve Roma Katolik kiliseleri
Belirli tarikatlan ve mezhepleri 281-282'de, Roma Katolik Kilisesi ve Roma 
ile komünyon içindeki Doğu kiliselerine ilişkin kapsamlı eserleri 282'de 
sınıflayın

Protestan kilisesi ve Protestanlık
Ayrılıkçıları, bağımsız kiliseleri, nonkonformistleri (İngiliz anlamında) burada 
sınıflayın
Belirli Protestan tarikatlarını 283-289'da sınıflayın

İlk kilise ve Doğu kiliseleri
Eski başlık: İlkel ve Şarki kiliseler

281.1-281.4 İlk kilise
Bu altbölümleri sadece 230-260'da başka numaralar oluştururken kullanın. 
Örneğin Nicene öncesi kilisede dinbilim 230.13; asla kendi başlarına 
kullanmayın. 281.l'i kapsamlı eserler için numara oluştururken kullanın. 
Örneğin ilk kilisede dinbilim 230.11
Havariler ve kilise babalarının (patrikler) toplu yazıları 270'e alındı
Genel tarihi 270.1-270.3'te, bir havari ya da kilise babasının belirli bir eserini 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin felsefe 189.2

Bkz.Kılavuz 281.1-281.4

.1 Havari Kilisesinden büyük bölünmeye kadar, 1054
Havari Kilisesinden lOO'e kadar olan dönem için 281.2'ye; Nicene öncesi 
kilise için 281.3'e, Nicene sonrası kilise için 281.4'e hkz.

.2 Havari Kilisesinden lOO'e kadar olan dönem

.3 Nicene öncesi kilise, 100-325

.4 Nicene sonrası kilise, 325-1054

.5 Doğu kiliseleri
Doğu törenlerini benimsemiş Katolikler, Aziz Thomas (Mar Thoma, Syro- 
Malabar) Hiristiyanlan dahil

Monofizit kiliseler için 281.6’ya; Kıpti ve Habeş kiliseleri için 281.7’ye; 
Nesturi kiliseleri için 281.8’e; Doğu Ortodoks kiliseleri için 281.9’a hkz.

.6 Monofizit kiliseler
Örnek: Ötikyen Kilisesi

Kıpti ve Habeş kiliseleri için 281.7'ye hkz.

.62 Ermeni



.63 Yakubiler
Suriye Ortodoks Kilisesini, Antakya Yakubi Patrikliğini burada sınıflayın 

Suriye'deki Doğu Ortodoks Kilisesi için ayrıca 281.9569l'e hkz.

.7 Kıpti (Kıpti Ortodoks) ve Habeş (Habeş Ortodoks) kiliseleri

.8 Nesturi kiliseleri

.9 Doğu Ortodoks kiliseleri

.90) Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 281.94-281.99'da sınıflayın 
(281.9094-281.9099 değil)

[.93] Belirli ulusal kiliseler
281.94-281.99'a alındı

.94 .99 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Belirli ulusal kiliseleri [eskiden 281.93] burada sınıflayın
Temel numara olan 281.9'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Rus Ortodoks Kilisesi 281.947, Amerika'daki Ortodoks Kilisesi 
281.97

282 Roma Katolik Kilisesi
Katolik geleneksel hareketi, Roma Katolik Kilisesi ve Roma ile komünyon 
halindeki Doğu törenleri uygulayan kiliselere ilişkin kapsamlı eserler, burada 
sınıflayın
Roma ile komünyon halindeki Doğu törenlerini uygulayan kiliseleri 281.5- 
281.8'de; Roma Katolik Kilisesi içindeki çağdaş bölünmeleri 284.8'de sınıflayın

.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 282.4-282.9'da sınıflayın 
(282.094-282.099 değil)

.4-.9 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 282'ye, 2. Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyia Örneğin 
Latin Amerika'daki Roma Katolik Kilisesi 282.8

> 283-289 Protestan ve diğer tarikatlar
Kapsamlı eserleri 280.4'te sınıflayın

Bkz.Kılavuz 283-289

283
.09

Anglikan kiliseleri
Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Kıta, ülke, yere göre ele alışı 283.4-283.9'da sınıflayın 
(283.094-283.099 değı\)



.3 Canterbury Piskoposluğu ile komünyon halinde olmayan belirli 
dallar

Örnek: Reformed Episcopal Church (Reform Geçirmiş Piskoposluk Kilisesi) 
ve ona bağlı kiliseler
Canterbury Piskoposluğu ile komünyon halindeki ulusal kiliseler 
283.4-283.9'a; Güney Hindistan Kilisesi 287.94'e alındı

Belirli dalların kıta, ülke, yere göre ele alınışını 283.4-283.9’da sınıflayın
Bkz. Kılavuz 283-289

A-.9 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Canterbury Piskoposluğu ile komünyon halindeki ulusal kiliseleri [eskiden 
283.3] burada sınıflayın
Temel numara olan 283'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
İngiltere Kilisesi 283.42, Long Island Piskoposluk bölgesi 283.74721

284 Kıta kaynaklı Protestan tarikatlar ve ilgili kuruluşlar
Baptist kiliseler için 286.1-286.5’e; Yeni Kudüs Kilisesi için 289.4’e; 
Mennonit kiliseleri için 289.7ye bkz.

284.1
.2
.3
.4
.5
.6
.8
.9

ÖZET
Lütherci kiliseler
Avrupa kökenli Calvinist ve Reform kiliseleri 
Hussite ve Anabaptist kiliseleri 
Albigensia, Catharist, Waldensia kiliseleri 
Huguenot kiliseleri 
Moravia kiliseleri
Roma Katolik Kilisesi'nde çağdaş bölünmeler 
Arminia ve Remonstrant kiliseleri

.1

.109

(.12)

.13

.131 

.131 2

Lütherci kiliseler

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışları 284.14-284.19'da sınıflayın 
(284.1094-284.1099 değil)

(Hiç kullanılmıyor)
(ABD dışındaki belirli bir ülkedeki Lütherci kilise için yerel vurgu ve 
daha kısa bir numara vermek için tercihli numara; 284.14-284.19'u tercih 
edin)

Merkezi ABD'de olan belirli tarikatlar, dallar, meclisler
Merkezi ABD dışında olan belirli tarikatlar, dallar, meclisler
284.14- 284.19'a alındı
Belirli tarikatlar, dallar, meclislerin kıta, ülke, yere göre ele alınışını
284.14- 284.19'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 283-289 

Amerikan Lütherci Kilise 
Evangelik Lütherci Kilise



.1315 Birleşik Evangelik Lütherci Kilise

.131^ Lütherci Özgür Kilise

. 132 Kuzey Amerika Evangelik Lütherci Meclis Konferansı
Wisconsin Evangelik Lütherci Meclis için 284.134'e hkz.

.132 î Lütherci Kilise-Missouri Meclisi
Evangelik Lütherci Kiliseler Meclisi için 284.1323'e bkz. 

.132? Evangelik Lütherci Kiliseler Meclisi (Slovak)

. 133 Amerika'da Lütherci Kilise

.133’ Amerikan Evangelik Lütherci Kilise

.133? Augustana Evangelik Lütherci Kilise

.1331 Fin Evangelik Lütherci Kilise

.133) Amerika’da Birleşik Lütherci Kilise

.134 Wisconsin Evangelik Lütherci Meclis

.135 Amerika’da Evangelik Lütherci Kilise

. 14-19 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Merkezi ABD dışındaki belirli tarikatlar, dallar, meclisleri burada 
sınıflayın [eskiden 284.13]
(Seçenek; ABD dışındaki belirli bir ülkedeki Lütherci kiliseleri 284.12'de 
sınıflayın)
Temel numara olan 284.l'e, 2.Tablo’dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İsveç Lütherci Kilisesi 284.1485, Washington D.C. Memorial 
Evangelik Lütherci Kilise 284.1753

Bkz.Kılavuz 284.143

.2 Avrupa kökenli Calvinist ve Reform kiliseleri
Calvinist kiliseler. Reform kiliseleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Huguenot kiliseleri için 284.5'e; Presbiteryen kiliseleri için 285'e; 
merkezi Amerika'da olan Reform kiliseleri için 285.7'ye hkz.
Püritanizm için ayrıca 285.9’a hkz.

.20Ç Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 284.24-284.29'da sınıflayın 
(284.2094-284.2099 değü)

[.23] Belirli kiliseler ve dallar
284.24-284.29’a alındı



.24-.29 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Belirli kiliseleri ve dallan [eskidenlM.22>] burada sınıflayın
Temel numara olan 284.2'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Hollanda Reform kiliseleri 284.2492

.3 Hussite ve Anabaptist kiliseleri
Lollard'lar, Wycliffite'leri burada sınıflayın

.4 Albigensia, Catharist, Waldensia kiliseleri

.5 Huguenot kiliseleri

.6 Moravia kiliseleri
Hussite kiliseleri için 284.3'e bkz.

.609 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 284.64-284.69'da sınıflayın 
(284.6094-284.6099 değil)

.64-.69 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 284.6'ya, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Almanya'daki Moravia kiliseleri 284.643

.8 Roma Katolik Kilisesi'nde çağdaş bölünmeler
Örnek: Constitutional Church (Meşruti Kilise), Gallican bölünmeci kiliseler, 
Fransa Küçük Kilisesi, Eski Katolik kiliseleri, Filipin Bağımsız Kilisesi

.84 Yansenizm

.9 Arminia ve Remonstrant kiliseleri

285 Presbiteryen kiliseleri, merkezi Amerika'da olan 
Reform kiliseleri, Cemaat kiliseleri

ÖZET
285.1 ABD kökenli Presbiteryen kiliseleri

.2 İngiliz Milletler Topluluğu kökenli Presbiteryen kiliseleri

.7 Merkezi Amerika'da olan Reform kiliseleri

.8 Cemaatçilik

.9 Püritanizm

> 285.1-285.2 ABD, İngiliz Milletler Topluluğu kökenli Presbiteryen
kiliseleri

Presbiteryen kiliseler, başka kökenli Presbiteryen kiliseler ile ilgili kapsamlı 
eserleri 285'te sınıflayın
(280'deki seçenek kullanılmışsa, standart atibölümler için 285.001-285.008'i, 
Presbiteryen kiliselerin belirli öğeleri için 285.02-285.07'yi kullanın)



.1 ABD kökenli Presbiteryen kiliseleri

.109 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 285.14-285.19'da sınıflayın (285.1094- 
2%5.m9 değil)

.13 Belirli tarikatlar
Belirli tarikatlan kıta, ülke, yere göre ele alışı 285.14-285.19'da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 283-289

.131 ABD'deki Birleşik Presbiteryen Kilise

.132 ABD'deki Presbiteryen Kilise

.133 Birleşik Devletler'deki Presbiteryen Kilise

.134 Kuzey Amerika Birleşik Presbiteryen Kilisesi

. 135 Cumberland Presbiteryen Kilisesi

.136 Yeniden yapılanmış Presbiteryen kiliseleri

.137 Presbiteryen Kilise (ABD)

. 14-.19 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 285.l'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekle\in. 
Örneğin Hudson River Presbytery 285.17473

.2 Ingiliz Milletler Topluluğu kökenli Presbiteryen kiliseleri

.209 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 285.24-285.29'da sınıflayın (285.2094
285.2099 değil)

.23 Belirli tarikatlar
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 285.24-285.29'da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 283-289

.232 Birleşik Krallık’taki Birleşik Reform Kilisesi (United Reformed
Church in the United Kingdom)

İngiltere ve Caller Cemaat Kilisesini (Congregational Church of 
England and Wales) 285.842'de sınıflayın

.233 tskoçya Kilisesi (Church of Scotland)

.234 îskoçya Özgür Kilisesi (Free Church of Scotland)

.235 Caller Presbiteryen Kilisesi (Welsh Calvinistic Methodist Church)

.24-29 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 285.2'ye, 2. Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekeyin. 
Örneğin İrlanda'da Presbiteryenlik 285.2415, Edinburg'daki Istoçya 
Kilisesi cemaati 285.24134
Kanada Birleşik Kilisesi'ni (United Church of Canada) 287.92'de, 
Avustralya'daki Birleştirici Kiliseyi (Uniting Church in Austraia) 
287.93'te sınıflayın



.7 Merkezi Amerika'da olan Reform kiliseleri

.709 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 285.74-285.79'da sınıflayın (285.7094
285.7099 değil)

.73 Belirli tarikatlar
Belirli tarikatların kıta, ülke, yere göre ele alınışını 285.74-285.79'da 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 283-289

.731 Hıristiyan Reform Kilisesi

.732 Amerika'daki Reform Kilisesi (Hollanda)

.733 ABD'deki Reform Kilisesi (Alman)

.734 Gezginci (Evangelical) ve Reform Kilisesi

.74-.79 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 285.7'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Schenectady, N.Y'nin İlk Reform Kilisesi 285.774744

.8 Cemaatçilik

.809 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 285.84-285.89'da sınıflayın (285.8094
285.8099 değil)

(.82) (Hiç kullanılmıyor)
(ABD dışındaki belirli bir ülkedeki Cemaat kiliselerine yerel vurgu ya da 
daha kısa bir numara vermek için kullanılan tercihli numara:
285.84- 285.89'u tercih edin)

.83 Merkezi ABD'de olan belirli tarikatlar
Merkezi ABD dışında olan belirli tarikatlar 285.84-285.89'a alındı
Merkezi ABD'de olan belirli tarikatların ülke, kıta, yere göre ele alınışını
285.84- 285.89'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 283-289

.832 ABD'deki Cemaat Kiliseleri (Congregational Churches)

.833 Hıristiyan Cemaat kiliseleri (Congregational Christian Churches)

.834 İsa'nın Birleşik Kilisesi (United Church of Christ)
Gezginci (Evangelical) ve Reform Kiliseleri için 285.734’e hkz.



•84-İ9 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Merkezi ABD dışında olan belirli tarikatlan [eskiden 285.83] burada 
sınıflayın
(Seçenek: ABD dışındaki belirli ülkelerde bulunan Cemaat kiliselerini 
285.82'de sınıflayın)
Temel numara olan 285.8'e, 2.Tablo'dan —4-9 notasyonlannı ekleyin. 
Örneğin İngiltere ve Galler Cemaat Kilisesi (Congregational Church of 
England and Wales) 285.842, New England'daki Cemaat kiliseleri 
(Congregational churches in New England) 285.874
Kanada Birleşik Kilisesi'ni (United Church of Canada) 287.92, 
Avustralya'daki Birleştirici Kiliseyi (Uniting Church in Australia) 
287.93'de sınıflayın

Püritanizm

286 Baptist, İsa’nın Havarileri, Adventist kiliseler

.1

.lOÇ

(.12)

.13

.131

.132

.133

.13^

286.1-286.5 Baptist kiliseler
Kapsamlı eserleri 286'da sınıflayın
(280'deki seçenek kullanılmışsa, standart altbölümler için 286.001-286.008’i, 
Baptist kiliselerin belirli öğeleri için 286.02-286.07'yi kullanın)

Kurallı (Calvinist) Baptistler

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 286.14-286.19'da sınıflayın (286.1094
286.1099 değil)

(Hiç kullanılmıyor)
(ABD dışındaki belirli bir ülkede bulunan Düzenli Baptist kiliseler için 
yerel vurgu ya da daha kısa bir numara vermek için kullanılan isteğe bağlı 
numara; 286.14-286.19'u tercih edin)

Merkezi ABD'de bulunan belirli tarikatlar
Merkezi ABD dışında olan belirli tarikatlar 286.14-286.19’a alındı
Merkezi ABD'de bulunan belirli tarikatların kıta, ülke, yere göre ele 
alınışını 286.14-286.19'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 283-289

ABD'deki Amerikan Baptist Kiliseleri
Eski adı: Amerikan (Kuzey) Baptist Konvansiyonu 

Güney Baptist Konvansiyonu 
ABD Ulusal Baptist Konvansiyonu 
Amerika Ulusal Baptist Konvansiyonu 

İlerici Ulusal Baptist Konvansiyonu



Amerikan Baptist Birliği

. 14-. 19 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Merkezi ABD dışında olan belirli tarikatlan [eskiden 286.13] burada 
sınıflayın
(Seçenek: ABD dışındaki belirli bir ülkede yer alan Düzenli Baptist 
Kiliselerini 286.12'de sınıflayın)
Temel numara olan 286. Te, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin.
Örneğin Kanada Düzenli Baptist Kiliseleri Birliği (Association of Regular 
Baptist Churces of Canada) 286.171, Tennessee’deki bir Güney Baptist 
Birliği (a Southern Baptist accociation in Tennessee) 286.1768

.2 Özgür irade Baptistleri (Freewill Baptists)

.3 Yedinci Gün Baptistleri (Seventh-Day Baptists)

.4 Eski Okul Baptistleri (Old School Baptists)
Örnek: Antimission (Antimisyon), Hard-Shell (Sert Kabuk), Primitive 
Baptistler (İlkel Baptistler)

.5 Diğer Baptist kiliseler ve tarikatlar
Örnek: Baptist Genel Konferansı (Baptist General Conference), Church of the 
Brethren (Brethren Kilisesi), Dunker'ler

.6 tsa'nin Havarileri (Campbellit'ler)

.609 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 286.64-286.69'da sınıflayın 
(286.6094-286.6099 değil)

.63 Belirli tarikatlar
Örnek: Hıristiyan Kilisesi (Isa'nın Havarileri), İsa Kiliseleri (Churches of 
Christ)
Belirli tarikatlann kıta, ülke, yere göre ele alınışını 286.64-286.69’da 
sınıflayın

Bkz. Kdavuz 283-289

.64-.69 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 286.6'ya, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Florida'daki Hıristiyan Kilisesi (Isa'nın Havarileri) 286.6759

.7 Adventist kiliseler

.709 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 286.74-286.79'da sınıflayın 
(286.7094-286.7099 değil)

.73 Belirli tarikatlar
Örnek: Advent Hıristiyan Kilisesi, Tanrı Kilisesi Genel Konferansı 
(Church of God General Conference)
Belirli tarikatların kıta, ülke, yere göre ele alınışını 286.74-286.79'da 
sınıflayın

Bkz. Kdavuz 283-289

.732 Yedinci Gün Adventist Kilisesi



.74-79 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 286.7’>e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Güney Amerika'daki Yedinci Gün Adventistleri 286.78

287 Metodist kiliseler; Metodizm ile ilgili kiliseler
ÖZET

2y.l Wesleyan Metodist Kilisesi
.2 Çeşitli Metodist kiliseler
.4 İlkel Metodist Kilise (Primitive Methodist Church)
.5 İngiliz Adaları'ndaki Metodist kiliseler
.6 Birleşik Metodist Kilise (United Methodist Church)
.7 Metodist Protestan Kilisesi
.8 ABD kökenli Zenci Metodist kiliseleri
.9 Metodist ve Metodizm ile ilgili kiliseler

.1 Wesleyan Metodist Kilisesi

.10' Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 287.14-287.19'da sınıflayın 
(287.1094-287.1099 değil)

.1419 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 287.l'e, 2.TabIo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin New South Wales'deki Wesleyan Methodist Kilisesi 287.1944

.2 Çeşitli Metodist kiliseler
Örnek: Kuzey Amerika Özgür Metodist Kilisesi (Free Methodist Church of 
North America), Cemaatçi Metodist Kilise (Congregational Methodist 
Church) [ ikisi de eski l'i!.91}

A İlkel Metodist Kilise (Primitive Methodist Church)

.40 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre e'.e alışı 287.44-287.49'da sınıflayın 
(287.4094-287.4099 değil)

.44.49 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 287.4'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kent'teki İlkel Metodist Kilise 287.44223

.5 İngiliz Adaları'ndaki Metodist kiliseler

.50 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Ülke ve yere göre ele alışı 287.54'te sınıflayın (287.50941-287.50942 
değil)



.53 Belirli tarikatlar
Örnek: Bible Christians (Kutsal Kitap Hıristiyanları), Methodist New 
Connexion (Melodist Yeni Rabıta), Protestan Metodistler, Birleşik 
Melodist Kilise, Birleşik Melodist Özgür Kiliseler, Wesleyan Konferansı, 
Wesleyan Reformcuları, Yearly Conference of People Called Methodists 
(Melodist Denen İnsanların Yıllık Konferansı)
Ingiliz Adaları'ndaki Wesleyan Melodist Kilisesi'ni 287.141'de, İngiliz 
Adaları'ndaki İlkel Melodist Kiliseyi 287.44l’de, belirli tarikatların ülke 
ve yere göre ele alınışını 287.54'te sınıflayın

Bkz. Kılavuz 283-289

.532 Melodist Kiliselerin Birleşik Konferansı

.533 Bağımsız Metodistler

.534 Wesleyan Reform Birliği

.54 Ülke ve yere göre ele alış
Temel numara olan 287.54'e, 2.Tablo'dan 41-42 notasyonunda —4 u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Gallerdeki Bağımsız Metodistler 
287.5429

.6 Birleşik Melodist Kilise (United Methodist Church)
İngiltere'deki Birleşik Metodist Kilise için ayrıca 287.53'e bkz.

.609 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 287.64-287.69'da sınıflayın 
(287.6094-287.6099 değil)

.63 Belirli eski tarikatlar
Belirli eski tarikatların kıta, ülke, yere göre ele alınışını 287.64-287.69'da 
sınıflayın

Metodist Protestan Kilisesi için 287.7’ye; Gezginci Birleşik Kardeşlik 
Kilisesi (Evangelical United Brethren Church) için 289.9'a bkz.
Bkz. Kılavuz 283-289

.631 Metodist Kilise (1939-1968)

.632 Metodist Piskoposluk Kilisesi (Methodist Episcopal Church)

.633 Metodist Piskoposluk Kilisesi, Güney (Methodist Episcopal
Church, South)

.64 -.69 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 287.6'ya, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Ohio Birleşik Metodist Kiliseleri 287.6771

Metodist Protestan Kilisesi
ABD kökenli Zenci Metodist kiliseleri

.7

.S

.809 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 287.84-287.89'da sınıflayın 
(287.8094-287.8099 değil)



.8. Belirli tarikatlar
Örnek: Afrika Metodist Piskoposluk Kilisesi, Afrika Metodist 
Piskoposluk Zion Kilisesi, Hıristiyan Metodist Piskoposluk Kilisesi
Belirli tarikatların kıta, ülke, yere göre ele alınışını 287.84-287.89'da 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 283-289

.8^.89 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 287.8'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Georgia'daki Zenci Metodist kiliseleri 287.8758, Liberya'daki 
Zenci Metodist kiliseleri 287.86662

Bkz. Kılavuz 283-289

.9 Metodist ve Metodizm ile ilgili kiliseler
Aşağıda üstelenenlerle sınırlı

.9'. Kanada Birleşik Kilisesi (United Church of Canada)

.9' Avustralya Birleşik Kilisesi (Uniting Church in Australia)
■9‘ Güney Hindistan Kilisesi (Church of South India) [esk'x 285.3]
.9t Kuzey Hindistan Kilisesi (Church of North India)
.9( Kurtuluş Ordusu (Salvation Army) [eski 267.15]

[.9] Kuzey Amerika Özgür Metodist Kilisesi (Free Methodist Church of
North America), Cemaatçi Metodist Kilisesi (Congregational 
Methodist Church)

287.2'ye alındı

.9‘ Nazarene [eski 289.9] Kilisesi

[288] Üniteryanizm, Sosyanizm, Anti-Triniteryanizm
289.1’e alındı

289 Diğer tarikatlar ve mezhepler
ÖZET

.39.1 Üniteryen ve Evrensele! kiliseler
.3 Ahir Zaman Azizleri (Mormonlar)
.4 Yeni Kudüs Kilisesi (Swedenborgianism)
.5 İsa'nın Kilisesi, Bilimci (Hıristiyan Bilimi)
.6 Dostlar Derneği (Quaker Kardeşler)
.7 Mennonit kiliseleri
.8 Shaker'lar (İsa’nın İkinci Gelişine Gönülden İnananlarır

Birleşik Derneği)
.9 Diğerleri

.1 Üniteryen ve Evrenselci kiliseler
Üniteryanizm, Sosyanizm, Anti-Triniteryanizmi [tümü eski 288] turada 
sınıflayın

.10 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 289.14-289.19'da sınıflavın 
(289.1094-289.1099 ı/eğ/O '



Belirli tarikatlar
Belirli tarikatların kıta, ülke, yere göre ele alınışını 289.14-289.19'da 
sınıflayın

Bkz. kılavuz 283-289

132 Üniteryan Evrenselci Birlik

133 Üniteryan kiliseler

134 Evrenselci kiliseler

14-.19 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 289.1'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Boston'da Üniteryanizm 289.174461

(.2) (Hiç kullanılmıyor)
(Belirli bir tarikat ya da mezhep için yerel vurgu veya daha kısa bir numara 
vermek için kullanılan isteğe bağlı numara; belirli tarikat ya da mezhep için 
281-289'daki numarayı tercih edin)

.3 Ahir Zaman Azizleri (Mormonlar)

.309 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 289.34-289.39'da sınıflayın 
(289.3094-289.3099 değil)

.32 Kaynaklar (Kutsal kitaplar)

.322 Mormonlann Kitabı

.33 Belirli dallar
Belirli dalların kıta, ülke, yere göre ele alınışını 289.34-289.39'da 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 283-289

.332 Ahir Zaman Azizlerinin İsa Mesih Kilisesi

.333 Ahir Zaman Azizlerinin Yeniden düzenlenmiş îsa Mesih Kilisesi

.34-.39 Kıta, ülke, yere göre ele alış

Temel numara olan 289.3'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Utah'daki Mormonlar 289.3792

.4 Yeni Kudüs Kilisesi (Swedenborgianism)

.409 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 289.44-289.49'da sınıflayın 
(289.4094-289.4099 değil)

.44-.49 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 289.4'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Avrupa'da Swedenborgianism 289.44



.5

.50)

.52

.54.59

.6

.60)

.63

İsa'nın Kilisesi, Bilimci (Hıristiyan Bilimi)

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışları 289.54-289.59'da sınıflayın 
(289.5094-289.5099 değil)

Kaynaklar
Mary Baker Eddy'nin yazıları 

Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 289.5 e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İsa'nın İlk Kilisesi, Bilimci, Boston 289.574461

Dostlar Derneği (Quaker Kardeşler)

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 289.64-289.69'da sınıflavın (289.6094- 
289.6099'da değil) '

Belirli tarikatlar
Belirli tarikatlann kıta, ülke, yere göre ele alınışını 289.64-289.69'da 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 283-289

.64.69 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 289.6ya, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Ingilteredeki Quaker’lar 289.642

.7 Mennonit kiliseleri

.70) Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıta, ülke, yere göre ele alışı 289.74-289.79'da sınıflavın (289.7094
289.7099 değil) '

.73 Belirli dallar
Örnek; Amish, İsa'daki Tanrı Kilisesi (Church of God in Christ), 
Savunmasız Mennonitler (Defenseless Mennonites), Mennonitler Genel 
Konferansı (General Conference of Mennonites), Hutterian Kardeşler 
(Hutterian Brethren)
Belirli dalların kıta, ülke, yere göre ele alınışını 289.74-289.79'da 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 283-289

.74.79 Kıta, ülke, yere göre ele alış
Temel numara olan 289.7ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Lancaster County, Pennsyivania'daki Amish kiliselen 
289.774815

.8 Shaker'lar (İsa'nın İkinci Gelişine Gönülden İnananların Birleşik 
Derneği)



.9 Diğerleri
Örnek: Tann'nın Kiliseleri, Dukhobor'lar, Gezginci Cemaat Kilisesi, Gezginci 
Bileşik Kardeşlik Kilisesi, Mesihci Yahudilik, Plymouth Kardeşlik, İsa'daki 
Birleşik Kardeşlik
(Seçenek: Yerel vurgu gerektiren belirli bir tarikat ya da mezhebi 289.2'de 
sınıflayın)
Nazarene Kilisesi 287.99’a alındı 

Bkz. Kılavuz 289.9

.92 Yehova'nın Şahitleri

.94 Pentekostal (Hamsin) kiliseleri
Örnek: Tanrı Toplantıları, Birleşik Hamsin Kilisesi
Genel Kilise tarihinde hamsin yortusu hareketlerini 270.82'de sınıflayın

.95 Bağımsız Aşırı Tutucular ve Gezginci (Evangelical) kiliseler
Örnek: Amerika Gezginci Özgür Kilisesi, Amerika Bağımsız Aşırı Tutucu 
Kiliseleri
Genel kilise tarihinde aşırı tutucu, gezginci hareketleri 270.82'de 
sınıflayın

.96 Birleşme Kilisesi

.97 Hıristiyanlığın Birlik Okulu

.98 Yeni Düşünce
Eklektik Yeni Düşünceyi, kapsamlı eserleri 299.93'te sınıflayın

290 Karşılaştırmalı din ve Hıristiyanlık 
dışındaki dinler

Bkz. Kılavuz 290; 394.2682 ile 263.9, 290

ÖZET
291 Karşılaştırmalı din
292 Klasik (Yunan ve Roma) din
293 Germanik dinler
294 Hint kökenli dinler
295 Zerdüştlük (Zoroastrianizm, Mazdaizm, Parseeizm)
296 Musevilik
297 İslam dini ve İslam ilimleri
299 Diğer dinler



Çeşitli dinlerle, belirli dinlere uygulanmayan dini konularla ilgili eseüeri burada 
sınıflayın

Dini konuların doğal dinbilime göre ele alınışını 210’da, Hıristiyanlığa göre ele 
alınışını 220-280’de, Hıristiyanlık dışında belirli bir dine göre ele alııışını 
292-299'da sınıflayın
(Seçenek: Hıristiyanlık dışındaki belirli bir dini tercihli olarak ele alnak ya da 
daha kısa numaralar vermek için bu numarada sınıflayın ve temel nunara olan 
291'e, 292-299'da, o din için verilmiş temel numarayı izleyen numardarı ekleyin. 
Örneğin Hinduizm 291, Mahabharata 291.923; seçenek kullanılmışsı, 
karşılaştırmalı dini 290’da, altbölümlerini 290.1-290.9’da, standart atbölümlerini 
290.01-290.09'da sınıflayın. Diğer seçenekler 292-299'da açıklanmışır)

Bkz. Kılavuz 200.1 ile 210, 291; 291

ÖZET
291.01-.09 Standart altbölümler

.1 Dini mitoloji, sosyal dinbilim, dinlerarası ilişkiler ve tutunlar

.2 Öğretiler

.3 Toplu ibadet ve diğer uygulamalar

.4 Dini deneyim, yaşam, pratik

.5 Ahlak dinbilimi

.6 Liderler ve kuruluşlar

.7 Misyonlar, din öğretimi ve eğitimi

.8 Kaynaklar

.9 Mezhepler ve reform hareketleri

Sınıflama
Kullanmayın; 291.14'de sınıflayın 

Özel konular

Tarih öncesi dinler ve okur yazar olmayan insanların dnleri

Eski dinler •
Numara kullanılmıyor; 291'de sınıflayın

19. ve 20. yy'da oluşan dinler 

Kuruluşlar
Yönetimi 291.6’da, dini kuruluşları 291.65'te sınıflayın

Dinlerin eğitimi, araştırması, ilgili konuları
Karşılaştırmalı dinin eğitim ve öğretimini, akademik bir koni olarak 
dinleri burada sınıflayın
Dini eğitim ve öğretimle ilgili kapsamlı eserleri, inananları dni hayata ve 
uygulamalara teşvik etme amacını taşıyan dini eğitimi 291.7’le sınıflayın

[.012]

.042

[.044]

.046

.06

.07

.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 
Bkz.Kılavuz 291.09 ile 294, 299.5



.1

.13

.171

.172

.175

.177

.177 2 

.177 3

.178

Dini mitoloji, sosyal dinbilim, dinlerarası ilişkiler ve tutumlar

Mitoloji ve mitolojik temeller
Dinlerin kutsal yaşamında, öğretisinde, ve ayinlerinde özgün olarak 
önemli yer i olan ilkel tarih, varlıklar, kökenler, ve adetlere ilişkin öyküler
Kaynakları 291.8,'de belirli bir konuyla ilgili mitleri konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin yaratılış mitleri 291.24

Bkz. Kılavuz 398.2 ile 291.13 

Dinlerin sınıflanması
Dinlerin genel sınıflarını burada sınıflayın. Örneğin tektanrılı, tanrısız, 
kamutanncı, çok tanrılı

Sosyal dinbilimler ve dinlerarası ilişikiler ve tutumlar
Dinlerin laik konulara ilişkin tutumları ve onlar üzerindeki etkileri, diğer 
dinlere ilişkin tutumları, dinlerarası iilişkiler

Toplumda örgütlü dinlerin rolü
Belirli sosyoekonomik sorunları 291.178'de sınıflayın

Dinlerarası ilişkiler
Dinlerle dinsizlik arasındaki ilişkiler dahil

Dinler ve laik disiplinler
Örnek: iletişim ortamları, edebiyat, psikoloji, bilim, teknoloji 

Dinler ve siyasi meseleler
Siyasi etkinlikler ve ideolojilere ilişkin tutumlar ve bunların 
üzerindeki etkiler
İç savaş ve devrim dahil
Dinler ve yurttaşlıkhaklarını burada sınıflayın
Dinler ve uluslararası meselelerii 291.1787'de sınıflayın

Bkz Kılavuz 322.1 ile 261.7, 291.177

Dini özgürlük

Teokrasi (Din egemenliği)
Örgütlü dinin, sivil yönetimte üstünlüğü

Dinler ve sosyoekenomik sorunkar
Dinler ve siyasi meseleler için 291.177'ye bkz.
Dini kuruluşların refah çalınmaları için ayrıca 361.75'e bkz.



.1783 

.178 32

.178 33

.178 34

.178 35

.178 36

.1785

.1787 

.178 73

.178 732

.2

.21

.211 

.211 3 

.2114

Sosyal sorunlar

Sosyal refah sorunları ve hizmetleri
Temel numara olan 291.17832’ye, 362.1-362.5'te 362'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin dinlerin alkolizme ilişkin 
tutumları 291.17832292
Bu numaranın sosyal refah sorunları ve suçla ilgili kapsamlı 
eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 291.178Tte 
sınıflayın

Suç
Temel numara olan 291.17833',e 364.1-364.8'de 364'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin dinlerin ihanete ilişkin tutumları 
291.17833131, ölüm cezasına ilişkin tutumları 291.1783366

Toplumsal yapı
Temel numara olan 291.17834'e, 305.2-305.8’de 305’i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin dinlerin kadınlara ilişkin 
tutumları 291.178344; ancak çeşitli dinlere ilişkin tutumlarını 
291.172'de sınıflayın

Cinsiyetlerin ilişkileri, evlilik, aile
Temel numara olan 291.17835'e, 306.7-306.8'de 306'yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin dinin eşcinselliğe ilişkin 
tutumu 291.17835766

Ekoloji ve nüfus
Temel numara olan 291.17836'ya, 304.2-304.8'de 304'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin dinin aile planlamasına 
ilişkin tutumu 291.17836666

Ekonomik düzen
Ticari işletmelerin yönetimi dahil

Uluslararası meseleler

Savaş ve barış
Örnek; Dinlerin savaş aleyhtarlığına (pasifızm), vicdani ve 
dini inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askerlik hizmeti 
yapmayı reddedenlere ilişkin tutumu.

Nükleer silahlar ve nükleer savaş

Öğretiler
Dinbilimciler ile ilgili kapsamlı eserleri [eskiden 291.64]; dini inançları 
.savunan ilahiyat dalını (apologetik), polemiği burada sınıflayın

Sosyal dinbilim için 291.17’ye; ahlak dinbilimi için 291.5'e bkz.

Tapınma ve saygı nesneleri
Animizmi, spiritizmi burada sınıflayın

Tanrı, tanrılar, tanrıçalar, diğer ilahlar ve ilaheler
Eril

Dişi



.212 Doğa
Örnek: Güneş, su, ateş, ağaçlar, cinsiyet

.213 Kişiler
Örnek: Atalar, ölüler, kahramanlar, hükümdarlar, azizler 

.214 Kişileştirilmiş soyutlamalar

.215 İyi ruhlar
Örnek: Melekler 

.216 Kötü ruhlar
Örnek: Şeytanlar, iblisler 

.218 Görüntüler

.22 İnsanoğlu
Kefaret, yaratılış, nedamet, kurtuluş, günah, ruh dahil
Karma (Budizm ve Hinduizmde insanın iyi veya kötü kaderinin dünyaya 
daha önce gelişinde yaptığı iyi veya kötü hareketlerin bir sonucu olduğunu 
savunan bir öğreti) ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Dünya'nın yaratılışını 291.24'te; karma'nın belirli bir özelliğini, özellikle 
birlikte sınıflayın. Örneğin Budist ahlak dinbiliminin bir kavramı olarak 
294.35

Eskatologya (ölümden sonraki hayat) için 291.23'ye bkz.

.23 Eskatologya (Ölümden sonraki hayat)
Ölüm, dünyanın sonu, cennet, cehennem, ölümsüzlük, başka dünyalar, 
cezalar, araf, yeniden dirilme, ödüller dahil

.237 Ruhun beden değiştirmesi (Reinkamasyon)

.24 Yaratılış ve Kozmoloji
insanoğlunun yaratılışı için 291.22'ye bkz

.3 Toplu ibadet ve diğer uygulamalar
İbadetle ilgili kapsamlı eserleri 291.43’te sınıflayın 

.32 Kehanet
Örnek: Kehanet, geleceği söylemek, kahinlik

.33 Cadılık

.34 Adaklar, kurbanlar, kefaretler

.35 Kutsal yerler
Örnek: Yapay yeraltı tapınakları, kutsal yapılar, pagodalar, mabetler, 
tapmaklar

.36 Kutsal zamanlar
Örnek: Kutsal günler, kilise yılı, dini takvim, dini bayramlar

.37 Sembolizm, simgesel nesneler, amblemler
Dinlerde sanatın dini kullanımı, önemi ve amacını burada sınıflayın



.38 Ayinler ve törenler
Yönetme ve metinler
Örnek: Dua usulü, müzik, geçit, toplu yemek ve oruçlar, toplu dualar
Adaklar, kurbanlar, kefaretleri 291.34’de; kutsal müzikle ilgili 
disiplinlerarası eserleri 781.7’de, kutsal vokal müziği 782.22'de sınıflayın

.4 Dini deneyim, yaşam, pratik

.42 Dini deneyim
Örnek: din değiştirme, aydınlanma, ahlaki yenilenme ve iman belirtme

.422 Mistisizm

.43 İbadet
Dua, tefekkür, düşünceye dalma ile ilgili tanımlama, yorumlama, eleştiri, 
tarih, pratik eserler
İbadete ilişkin metinler dahil
İbadetle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Toplu ibadet için 291,3'e bkz.

.44 Dini yaşam ve pratik
Çocukların evdeki dini eğitimi [eskiden 649.7] dahil 

ibadet için 291.43’e; ahlak dinbilimi için 291.5'e bkz.

.44(1 Bireysel ibadetler
Örnek: Sadaka verme, törensel ve ayinsel ibadetler, sınırlamalara ve 
kısıtlamalara uyma, hac yolculukları

.44’’ Koyu sofuluk
Evlenmeme yemini, oruç ve perhiz, yoksulluk, yalnızlık gibi 
uygulamalar dahil

.44^ Dini yaşam rehberleri

.5 Ahlak dinbilimi
Vicdan, görevler, günahlar, kötü huylar, erdemler dahil

.56 Belirli ahlak konulan
Temel nuniara olan 291.56'ya, 172-179'da 17'yi izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin ayrımcı uygulamaların ahlaki yanı 291.5675; ancak 
kusurlar ve erdemler 291.5'te sınıflanır



Liderler ve kuruluşlar

291.61 -291.64 Liderler ve çalışmaları
Rol, işlev, görevleri burada sınıflayın
291.6 ya da altbölümleriyle 1. Tablo'dan 092 notasyonunu kullanmayın
Başka bir talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin 
din yazarları olan din adamları 291.61 (291.64 değil)

İlahi ilham alan kişiler 291.63
Doğaüstü güçlere sahip kişiler 291.62
Din adamları ve danışmanlar 291.61
Din yorumcuları 291.64

Kapsamlı eserleri 291.6'da sınıflayın
Bkz. Kılavuz 291: Biyografi

.61 Din adamları ve danışmanlar
Örnek: dinlerin başkanları, gurular, piskoposlar, papazlar, rahipler

.62 Doğaüstü güçlere sahip kişiler
Örnek: Şeytan kovucular, büyücüler, şamanlar, sihirbazlar, mucize 
yaratanlar

.63 İlahi ilham alan kişiler
Örnek: Dinlerin kurucuları, mesihler, peygamberler 

.64 Din yorumcuları
Örnek: Reformcular, yazarlar 
Dinbilimcilerle ilgili kapsamlı eserler 291.2'ye alındı 

Din adamları ve danışmanlar için 291.61'e bkz.

.65 Örgütlenme ve kuruluşlar
Örnek: Birlikler, cemaatler, kurumlar, mezhepler, partiler 
Yasalar ve kararları 291.84'te sınıflayın

.657 Manastır hayatı ve manastırlar

.7 Misyonlar, din öğretimi ve eğitimi
Dini eğitim ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Bu numaranın dini savaş kavramı için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 291'de 
sınıflayın
Karşılaştırmalı dinde eğitim ve öğretimi, akademik bir konu olarak dini 
291.07'de sınıflayın

.8 Kaynaklar
Kutsal kaynaklara dayalı dinbilimi dinbilimle birlikte sınıflayın. Örneğin 
öğretisel dinbilim 291.2

.82 Kutsal kitaplar ve yazılar



.83 Sözlü gelenekler

.84 Yasalar ve kararlar
Dini konulara ilişkin medeni hukuku 340'da sınıflayın

Devletin tanımladığı ve cezalandırdığı biçimiyle dine karji işlenmiş 
suçlar için ayrıca 364.188'e bkz.

.85 Mezheplerin ve reform hareketlerinin kaynakları

.9 Mezhepler ve reform hareketleri
Mezhepler ve reform hareketlerinin belirli yönlerini 291.1-291.8'de sınıflayın

292-299 Hıristiyanlık dışındaki dinler
(Seçenekler: Belirli bir dini tercihli olarak ele almak ya da daha kısa 
numaralar vermek için aşağıdakilerden birini kullanın;

(Seçenek A: Dini 230-280, kaynaklarını 220, kapsamlı eserleri 200’de 
sınıflayın; bu durumda Kutsal Kitap ve Hıristiyanlığı 298'de sınıflayın
(Seçenek B: 210'da sınıflayın, sonra temel numara olan 21'e, o din için 
292-299'da belirtilen temel numarayı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
Hinduizm 210, Mahabharata 219.23; bu durumda doğal dini 200, 
altbölümlerini 201-208, Hıristiyanlığın standart altbölümlerini
200.1-200.9, dinin standart altbölümlerini 2(X).01-200.09'da sınıflayın
(Seçenek C: 291'de sınıflayın, sonra temel numara olan 291'e, o din için 
292-299'da belirtilen temel numarayı izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 
Hinduizm 291, Mahabharata 291.23; bu durumda karşılaştırmalı dini 290, 
altbölümlerini 290.1-290.9, standart altbölümleri 290.01-290 09'da 
sınıflayın
(Seçenek D: Hiç kullanılmayan 298'de sınıflayın
(Seçenek E; Bir harf ya da başka bir sembol kullanarak en başa alın. 
Örneğin Hinduizm 2H0 (220'den önce), ya da 29H (291 ya 292'den 
önce); bu biçimde türetilen temel numaraya ekleme yapın. Örneğin 
2H ya da 29H'ye, o din için 292-299'da belirtilen temel numarayı izleyen 
numaralar. Örneğin Şivaizm 2H5.13 ya da 29H.513)

Belirli başlıklarda gösterilen eklemeler, değişiklikler, iptaller ve istisnalar 
dışında, t ile belirtilmiş her terim için notasyona aşağıdaki gibi ekleme yapın:

01-05 Standart altbölümler
06 Kuruluşlar

Yönetimi 6’da, dini kuruluşları 65'te sınırlayın
07 Eğitim, araştırma, ilgili konular

Akademik bir konu olarak dini burada sınıflayın
Dini eğitimle ilgili kapsamlı eserleri, inananları dini 
yaşam ve pratik konusunda teşvik etmek amacını 
taşıyan dini eğitimi 7'de sınıflayın

08-09 Standart altbölümler
1-9 Belirli öğeler

Temel numaraya, 291.1-291.9'da 291'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin kuruluşlar 65

Kapsamlı eserleri 291'de sınıflayın

Bkz Kılavuz 291



292 Klasik (Yunan ve Roma) din
Klasik dinlerin çağdaş canlanışları için ayrıca 299’a bkz.

.001-.005 Standart altbölümler

.006 Kuruluşlar
Yönetimi 292.6’da, dini kuruluşları 292.65'te sınıflayın

.007 Eğitim, araştırma, ilgili konular
Akademik bir konu olarak klasik dini burada sınıflayın
Dini eğitim ile ilgili kapsamlı eserleri, inananların dini hayat ve 
pratikler konusunda teşvik edilmesi amacını taşıyan dini eğitimi 
292.7'de sınıflayın

.008-.009 Standart altbölümler

292.07-292.08 Belirli kültüre göre
Kapsamlı eserleri 292'de, hangi kültürden olursa olsun belirli öğeleri
292.1-292.9'da sınıflayın

.07 Roma

.08 Yunan

.1-.9 Belirli öğeler
Temel numara olan 292'ye, 291.1-291.9'da 291'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin mitoloji 292.13
Akademik bir konu olarak klasik dini 292.007'de sınıflayın

293 tCermen dinleri
Cermen dinlerinin çağdaş canlanışı için ayrıca 299’a bkz.

294 Hint kökenli dinler
İlahi Işık Misyonu (Divine Light Mission), Radha Soami Satsang dahil 

Bkz. Kılavuz 291.09 ile 294, 299.5

ÖZET
294.3 Budizm

.4 Jainizm

.5 Hinduizm

.6 Sihizm

.3 Budizm
Bkz. Kılavuz 291

.306 Kuruluşlar
Yönetimi 294.36’da, dini kuruluşları 294.365’te sınıflayın



.307 Eğitim, araştırma, ilgili konular
Akademik bir konu olarak Budizmi burada sınıflayın
Dini eğitime ilişkin kapsamlı eserleri, inananların dini yaşam ve 
pratik için teşvik edilmesi amacını taşıyan dini eğitimi 294.37'de 
sınıflayın

.33 Mitoloji, sosyal dinbilim, dinlerarası ilişkiler ve tutumlar
Temel numara olan 294.33'e, 291.13-291.17'de 291.l’i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin sosyal dinbilim 294.337

.34 Öğretiler ve uygulamalar
Temel nuniara olan 294.34'e, 291.2-291.4'te 291'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin dini deneyim 294.3442

Sosyal dinbilim için 294.337’ye; ahlak dinbilimi için 294.35'e bkz.

.35-.37 Ahlak dinbilimi, liderler ve örgütlenme, misyonlar, dini eğitim
Temel numara olan 294.3'e, 291.5-291.7'de 291'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Buda 294.363, Budist dini eğitimi 294.37

.38 Kaynaklar

.382 Kutsal kitaplar ve yazılar (Tripitaka)
Hem Theravadinler hem de Mahayanitstler için kutsal eserler
Theravadin ve Mahayanist kutsal metinlerinin kapsamlı ele alınışını 
burada sınıflayın
Sadece Mahayanistler için kutsal olan eserleri 294.385'te sınıflayın 

.382 2 Vinayapitaka

.382 3 Suttapitaka

.382 4 Abhidhammapitaka

.383 Sözlü gelenekler

.384 Yasalar ve kararlar

.385 Dalların, mezheplerin, reform hareketlerinin kaynakları
Örnek: Budist Tantralar, Mahayanist kutsal eserler

.39 Dallar, mezhepler, reform hareketleri
Dalların, mezheplerin, reform hareketlerinin belirli yönlerini 
294.33-294.38'de sınıflayın

.391 Theravada (Güney, Hinayana) Budizmi
Mahasanghika, Saravastivada, Sautrantika okulları dahil

.392 Mahayana (Kuzey) Budizmi
Madhyamika, Yogacara (Vijnana) okulları dahil 

.392 3 Tibet Budizmi (Lamaizm)
Bon için ayrıca 299.54'e bkz.



.392 5 Tantrik Budizmi

.392 6 Saf Toprak (Pure Land) mezhepleri

.392 7 Zen
Rinzai ve Soto dahil

.392 8 Nichiren Shoshu ve Soka Gakkai

.4 tjainizm
Bkz. Kılavuz 291

.49 Mezhepler ve reform hareketleri
Mezheplerin ve reform hareketlerinin belirli yönlerini 294.41-294.48'de 
sınıflayın

.492 Svetambara

.493 Digambara

.5 Hinduizm
Brahmanizm! burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 291

ÖZET
294.501-.509 Standart altbölümler

.51-.53 Mitoloji, ilişkiler, öğretiler, toplu ibadet 

.54 Dini deneyim, yaşam, pratik, ahlak dinbilimi

.55 Mezhepler ve reform hareketleri

.56-.57 Liderler, kuruluşlar, misyonlar, dini eğitim 

.59 Kaynaklar

.506 Kuruluşlar
Yönetimi 294.56’da, dini kuruluşları 294.565'te sınıflayın

.507 Eğitim, araştırma, ilgili konular
Akademik bir konu olarak Hinduizmi burada sınıflayın
Dini eğitim ile ilgili kapsamlı eserleri, inananları dini hayat ve 
uygulamalar konusunda teşvik etmek amacını taşıyan dini eğitimi 
294.57'de sınıflayın

.509 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

.509 013 M. Ö. 3999-1000
Veda dönemi dinini burada sınıflayın

.51-.53 Mitoloji, ilişkiler, öğretiler, toplu ibadet
Temel numara olan 294.5'e, 291.1-291.3'te 291'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin bilime ilişkin tutum 294.5175

t292-299’da belirtildiği gibi ekleyin



•542-.544

.548

.5486

.55

.551

.5512

.5513

.5514

.5515 

.5516 

.5517 

.555 

.556 

.556 2 

.556 3 

.56.57

.59

.592

Dini deneyim, yaşam, pratik, ahlak dinbilimi

Dini deneyim, yaşam, pratik
Temel numara olan 294.54'e, 291.42-291.44'te 291.4'ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Hindu yogi medita.syonu 294543
Toplu ibadeti 294.53'te sınıflayın

Ahlak dinhilimi için 294.548'e bkz.

Ahlak dinbilimi
Vicdan, dharma (doğruluk), görevler, günahlar, kusurlar, erdemler 
dahil

Belirli ahlak konuları
Temel numara olan 294.5486'ya, 172-179'da 17'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin aile ilişkilerinde ahlaklı cima 
294.54863; ancak erdemler ve kusurlar 294.548'de sınıflanır

Mezhepler ve reform hareketleri
Budizmi 294.3’te, Jainizmi 294.4’te, Sihizmi 294.6'da; bir mezhep ya da 
reform hareketinin belirli yönlerini konuyla birlikte sınıflayın Örneğin 
Vişnuizm öğretileri 294.52

Erken

Vişnuizm
Örnek: Krişna Bilinci Uluslararası Demeği (International Society 
for Krishna Consciousness)

Şivaizm
Lingayat'lar dahil 

Şaktaizm
Tantrik Hinduizmi burada sınıflayın 

Ganapataizm 
Şanmukaizm 
Sauraizm

Ramakrişna hareketi 

Yeniden şekillendirilmiş Hinduizm 

Brahma Samaj 

Arya-Samaj

Liderler, kuruluşlar, misyonlar, dini eğitim
Temel numara olan 294.5'e, 291.6-291.7'de 291'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin gurunun rolü 294.561
Akademik bir konu olarak Hinduizmi 294.507'de sınıflayın 

Kaynaklar

Kutsal kitaplar ve yazılar



.592 1 Veda edebiyatı

—294.592 12-294.592 15 Veda'lar
Samhitalar, Brahmanalar, Aranyaka'lan burada sınıflayın
Veda'larla ilgili kapsamlı eserleri 294.5921’de, Upanişad'ları 294.59218’de, 
Veda dinini 294.509013'te sınıflayın

Rigveda

Samaveda

Yajurveda

Atharvaveda

Upanişad'lar

Ramayana

Mahabharata

Bhagavad Gita için 294.5924'e bkz.

Bhagavad Gita 

Puranas 

Dharmasastras
Manu Yasası dahil 

Sözlü gelenekler 

Yasalar ve kararlar

Mezheplerin ve reform hareketlerinin kaynaklan
Örnek: Hindu tantra'ları

tSihizm
Bkz. Kılavuz 291

tZerdüştlük (Zoroastrianizm, Mazdaizm, Parseeizm)
Mithraizmi 299.15'te sınıflayın

Yahudilik
Bkz Kılavuz 291

ÖZET
296.01-.09 Standart altbölümler

.1 Kaynaklar

.3 Öğretisel, ahlaki, sosyal dinbilim

.4 Gelenekler, ayinler, toplu ibadetler

.6 Liderler, kuruluşlar, dini eğitim

.7 Dini deneyim, yaşam, pratik

.8 Tarikatlar ve hareketler

.592 12 

.592 13 

.592 14 

.592 15 

.592 18 

.592 2 

.592 3

.592 4 

.592 5 

.592 6

.593

.594

.595

295

296



Î96.12
.14
.15
.16
.17
.18
.19

Kuruluşlar
Yönetimi 296.6’da, dini kuruluşları 296.67'de sınıflayın

Eğitim, araştırma, ilgili konular
Akademik bir konu olarak Yahudiliği burada sınıflayın
Yahudi dini eğitimi ile ilgili kapsamlı eserleri, inananları dini hayat ve 
pratikler konusunda teşvik etme amacını taşıyan dini eğitimi 296.68'de 
sınıflayın

Kaynaklar
Bu kaynakları temel alan Yahudi dinbilimini 296.3'te sınıflayın 

Tevrat (Tora) ve kutsal yazılar için (Eski Ahit) 221 'e bkz.

ÖZET
Talmud kitabına ait edebiyat 
Midraş (Eski Ahdin Arami dilindeki tefsirleri)
Belirli mezheplerin ve hareketlerin kaynakları 
Kutsal Kitabın batini tefsir edebiyatı 
1400'e kadar ilk hahaın yazıları 
Halakah (Yasal edebiyat)
Aggadah (Yasal olmayan edebiyat)

> 296.12-296.14 Talmud kitabına ait edebiyat ve Midraş (eski Ahdin Arami
dilindeki tefsirleri)

Tek tek risale ve tezleri burada sınıflayın
* ile belirtilmiş her altbölüme aşağıdaki gibi ekleme yapın (ama tek tek risaleler 
ve tezler için ekleme yapmayın. Örneğin Pirke Avot tercümeleri 296.123 
[296.12305 değ//]):

001-009 Standan altbölümler
04 İbranice ve ,\ramaik metinler

Metin eleştirileri dahil 
Tefsirli metinleri 07'de sınıflayın

05 Tercümeler .
05'e, 6. Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin
İngilizce edebiyat 0521
Tefsirli metinleri 07'de sınıflayın

06 Yorumlar ve eleştiri (Tefsirler)
06'ya, 220.601-220.68'de 220.6'yı izleyen njmaraları 
ekleyin. Örneğin tarihi eleştiri 067

Metin eleştirisi için 04'e; tefsirler için 07'ye bkz.
07 Tefsirler

Metin sırasına göre düzenlenmiş eleştiri ve yorum 
Tefsirli metinler dahil

Kapsamlı eserleri 296.1'de sınıflayın

. 2 *Talmud kitabına ait edebiyat

. 23 * Mişnah



.124

.125

.126

.126 2

.126 3

.127

.1274

.127 6

.14

.141

.142

.15

.155

.16

.17

.172

.179

.18

.182

*Filistin Talmudu (Kudüs Talmudu, Talmud Yeruşalmi)

*Babil Talmudu
Genellikle sadece Talmud denir

Tosefta ve Baraita 
*Tosefta 

* Baraita

Talmud edebiyatının belirli tipleri
*Halakah (Musevi dininde Talmud'da bulunan kuralların toplamı) 

*Aggadah

Midraş (Eski Ahdin Arami dilindeki tefsirleri)

*Halakah 

* Aggadah

Belirli mezheplerin ve hareketlerin kaynakları 

Kumran cemaati
Ölü Deniz Defterleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Ölü Deniz Defterleri'ndeki Eski Ahit metinlerini 221.44, 
pseudepigrapha'yı 229.9l'de sınıflayın

Kutsal Kitabın batini tefsir edebiyatı
Örnek: Zohar
Kutsal Kitabın batini tefsirine ilişkin kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Yayıncı eseri bilinmezci ya da Hıristiyan bakış açılarıyla sunuyor ya da 
böyle notlar düşüyorsa bile Zohar'm metni ve Kutsal Kitabın batini 
tefsirine ilişkin diğer dini edebiyat burada sınıflanır
Yahudi mistik deneyimini 296.712’de, yahudi mistik hareketlerini 
296.8'de; belirli bir dinle ilişkili batını tefsirleri dinle birlikte sınıflayın. 
Örneğin Hıristiyan batini tefsirleri 230-280

Gizli bilginin bir kaynağı olarak batini tefsir için ayrıca 
J35.4 e bkz.

1400'e kadar ilk haham yazıları 
Maimonides'in 
Responsa

Halakah (Yasal edebiyat)
Yahudi hukuku ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Tevrat (Töre, Tora)yı 222.1 ’de, Talmud'a ilişkin Halakah'ı 296.1274’te, 
Midraş'a ilişkin Halakah'ı 296.141’de, laik konulara ilişkin Yahudi 
hukukunu 340.58'de sınıflayın

Joseph Caro'nun eseri



.19

.31

.31

.31

.31

.32

.33

.34

.38

.38

.38.6

Aggadah (Yasal olmayan edebiyat)
Aggadah ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Talmud'la ilgili Aggadah'ı296.1276’da, Midraş'la ilgili Aggadah'ı 
296.142'de sınıflayın

Fısıh (Paskalya) Haggadah'ı için ayrıca 296.437'ye bkz.

Öğretisel, ahlaki, sosyal dinbilim
İmanın Onüç Maddesi'ni burada sınıflayın

296.31-296.34 Öğretisel dinbilim (Dogma)
Kutsal Kitap dinbilimini, dini inaçları savunan ilahiyat dalını (apologetik), 
polemiği burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 296.3'te sınıflayın

Bkz. Kılavuz 220

Tanrı ve tinsel varlıklar 

Tanrı
Tann'nın Yahudi halkıyla özel ilişkisi dahil

Melekler

Şeytanlar (İblisler)

İnsanoğlu
Yaratılış, günah, kurtuluş, nedamet, kefaret, ruh dahil 

Eskataloji için 296.33’e bkz.

Eskatoloji
Ölüm, yeniden dirilme, ölümsüzlük, kurtarıcılık dahil

Yaratılış
insanoğlunun yaradılışı için 296.32'ye bkz.

Ahlaki ve sosyal dinbilim 

Ahlaki dinbilim
Kutsal Kitap hükümleri, vicdan, görevler, günahlar, kusurlar ve 
erdemler dahil
Yaşamı sürdürmeye ilişkin rehberleri 296.74'te sınıflayın 

Belirli ahlaki konular
Temel numara olan 296.3856'ya, 172-179'da 17'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin aile ilişkileri ahlakı 296.38563; ancak 
erdemler ve kusuriarı 296.385'te sınıflayın



.387 Sosyal dinbilim ve dinlerarası ilişkiler ve tutumlar
Diğer dinlere ilişkin tutumlar, laik konulara ilişkin tutumlar vs 
bunların üzerindeki etkiler
Temel numara olan 296.387'ye, 291.171 -291.178'de 291.17'y izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin bilime ilişkin tutum 296.3875

.4 Gelenekler, ayinler, toplu ibadetler
Ayinlerin ve toplu ibadetlerin tanımı, yorumlanması, yönetimi, metineri
Aile kutlamaları ve ibadetlerini, ilahileri, dua kitaplarını, müziği, dudarı, 
karşılıklı okumayı, sembolizmi burada sınıflayın
İbadete ilişkin kapsamlı eserleri 296.72'de sınıflayın 

.41 Sabat (Kutsal Cumartesi)

.42 Vaazlar ve vaaz verme sanatı
Belirli bir konuyla ilgili vaazlan konuyla birlikte sınıflayın. Öm^in 
sosyal dinbilim 296.387

.43 Bayramlar, kutsal günler, oruçlar
Sabat için 296.41'e bkz.

.431 Roh Hahana (Yılbaşı)

.432 Yom Kippur (Büyük Kefaret günü)

.433 Şukot (Çardaklar; Kamış Bayramı, Gül Bayramı)

.435 Hanuka (Açılış Bayramı; Bağlılık Bayramı)

.436» Purim (Nazar Bayramı; Kısmet Bayramı)

.437 Pesah (Fısıh; Paskalya)
Fısıh Haggada, Seder ibadetini burada sınıflayın

.438 Şabut (Oruç Haftaları, Pentekost)

.439' Diğer
Örnek: Lag b'ömer, Tişah b'ab

.44 Belirli durumlar için ayinler ve adetler
Örnek: Havra'ya bağlılık

.442 Yahudi erkekler için özel ayinler

.442 2 Berit milah (Sünnet)

.442 3 Pidyon haben (İlk doğan erkeğin kefareti)

.442 4 Bar mitzvah

.443' Yahudi Kadınlar için özel ayinler
Örnek: Bat mitzvah

.444 Evlilik ve boşanma ayinleri ve gelenekleri



.44-' Gömme ve yas tutma ayinleri ve gelenekleri

.6 Liderler, örgütlenme, dini eğitim

.61 Liderler
Rol, işlev, görevler 
Örnek: Haham

Bkz. Kılavuz 291: Biyografi

.65 Havralar ve cemaatler
Rol ve işlev
Belirli bir havra'nın tarihini 296.8'de sınıflayın

.67 Örgütlenme ve kuruluşlar
Örnek: Birlikler, kurumlar, idare şekli
Havralar ve cemaatler dışındaki kuruluşların kuram ve tarihini burada 
sınıflayın
Yasalar ve kararlan 296.18'de sınıflayın 

Havralar ve cemaatler için 296.65'e bkz.

.67 Genç Erkekler İbrani Birlikleri

.67 Genç Kadınlar İbrani Birlikleri

.68 Dini eğitim
Hafta ortasında öğleden sonra eğitim veren okullar, dar fikirli okullar, 
Pazar ve Şabat okulları dahil
Akademik bir konu olarak Yahudiliği 296.07'de sınıflayın

.7 Dini deneyim, yaşam, pratik 

.71 Dini deneyim
Örnek: Din değiştirme, ahlaki yenilenme ve iman belirtme

.711 Mistisizm
Kutsal kitabın batini tefsirlerine ilişkin edebiyatı 296.16'da, Yahudi 
mistik hareketlerini 296.8'de sınıflayın

.72 ibadet
ibadet metinleri dahil
ibadete ilişkin kapsamlı eserleri; dua, tefekkür, düşünceyle ilgili 
tanımlama, yorum, eleştiri, tarih ve pratik eserleri burada sınıflayın
Toplu ibadet, aile kutlamaları ve ibadetlerini 296.4'te sınıflayın

.73 Perhiz yasalanna uyulması



.74 Dini yaşam ve pratik
Koyu sofuluk dahil

Ahlak dinbilimi için 296.385’e; ibadet için 296.72’ye; perhiz 
yasalanna uyulması için 296.73'e bkz.

.8 Tarikatlar ve hareketler
Tarikatlar ve hareketlerin belirli özelliklerini 296.1-296.7'de sınıflayıı

.81 Eski
Örnek: Essen'ler, Hellenistik hareket, Karait'ler, Sadukiler, Samiryeliler, 
Zealot'lar (partizanlar)

.812 Ferisiler

.815 Kumran cemaati

.82 Ortaçağ
Örnek: Sabatianizm

.83 Modem

.832 Ortodoks Yahudilik

.833 Mistik Yahudilik

.833 2 Hasidizm (Gizemci bir Yahudi tarikatı)

.833 22 Habad Lubaviç Hasidizm

.834 Reform hareketleri

.834 2 Tutucu Yahudilik

.834 4 Yeniden Yapılanmacı Yahudilik

.834 6 Reform Yahudiliği

297 İslam ve İslam'dan kaynaklanan dinler
Bkz. Kılavuz 291

ÖZET
297.01-.09 standart altbölümler

.1 Kaynaklar, sosyal dinbilim, ilişkiler, İslam'ın tutumları

.2 Akaid ve Kelâm İslam öğretisi dinbilimi

.3 İslam ibadeti

.4 İslam yaşamı

.5 İslam ahlaki dinbilimi

.6 İslam önderleri ve örgütlenme

.7 Islami görevler, dini eğitim, dini savaşlar

.8 İslam mezhepleri ve reform hareketleri

.9 İsli n'dan kaynaklanan dinler



■0() Kurumlar, demekler, toplantılar, vakıflar
Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, vakıfları, demekleri, toplantıları burada 
sınıflayın
Yönetimi 291.6'da, dini kurumlan 297.65'te sınıflayın

•O’ Eğitim, araştırma, ilgili konular
Akademik bir konu olarak İslam'ı burada sınıflayın
İslam dini eğitimiyle ilgili kapsamlı eserleri, inananları dini yaşam ve 
pratiğe hazırlama amacı taşıyan dini eğitimi 297.7'de, laik eğitimi 
377.l'de sınıflayın

.1 Kaynaklar, sosyal dinbilim. ilişkiler, İslam'ın tutumları

.12 

.122 

.1:2 1 

.1:2 13

297.12-297.14 Kaynaklar
Kapsamlı eserleri 297.1 ’de sınıflayın 

Kutsal kitaplar ve yazılar 
Kuran

Kaynak ve güvenirlik
Kuran'ın indirilmesi Kuran'ın nüzûlü

297.122 4-297.122 5 Metinler
Kapsamlı eserleri 297.122’de, tefsiriyle birlikte yayınlanan metinleri 
297.1227’de sınıflayın

. 112 4 Arapça metinler
Metne ilişkin (olumsuz) eleştiriyi (gerçek orijinal metinlerin 
doğruluğunu araştırmada bilimsel araçlar kullanmayı), 
beraberinde çevirilerin yer aldığı orijinal metinleri, metinlerle 
ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Latin harfli arapça metinler, çeviri ve mealler için 
297.1225'e hkz.

.122 43

.122 5

.122 6

Kıraat ve tecvid
Tilavet adabı, şaz, Kuran'ın ezberlenmesi (hamele-i Kuran) 
dahil

Çeviriler Mealler
Latin harfli Arapça Kuran'lar dahil
Temel numara olan 297.1225'e 6. Tablodan 1-9 notasyonunu 
ekleyin, örneğin. İngilizce Kuran 297.122521
Beraberinde orijinal metinlerin yer aldığı çevirileri 297.1224'te 
sınıflayın '

Açıklama ve eleştiri
Temel numara olan 297.1226'ya 220.601-220.68'de 220.6'yı 
izleyen numaraları ekleyin, örneğin tarihi eleştir 297.12267

Metin eleştirisi için 297.1224'e, tefsir için 297.1227'ye 
hkz.



.122 7

.122 8

.122 9

.124

.124 01-.124 08

Tefsir
Metin sırasına göre düzenlenmiş açıklama ve eleştiri
Yorumla birlikte metin dahil

Kuran'da bahsi geçen dini olmayan konular
Standart altbölümler için 297.12280001-297.12280009'u 
kullanın
Temel numara olan 297.1228'e 001-999 notasyonu ekleyin. 
Örneğin Kuran'da doğa bilimleri 297.12285
Kuran'da bahsi geçen dini bir konuyu, belirli din ve konu ile 
birlikte sınıflayın, örneğin Allah 297.211

Cüz, sure ve ayetler
Kaynak, güvenirlik, metinler, eleştiri, açıklama, yorum, belirli 
konular

Hadis
Standart altbölümler için 297.124001-297.124009'u kullanın 

Genel konular
Temel numara olan 297.1240’a 297.1221-297.1228’de 
297.122’yi izleyen numaraları ekleyin, örneğin kaynaklar 
297.12401

> 297.124 1-297.124 8 Belirli hadisler
* ile belirtilmiş her altbölüme aşağıdaki gibi ekleyin:
001 -009 Standart altbölümler
01-08 Genel konular

O’a 297.1221-297.1228’de 297.122’yi izleyen numaraları 
ekleyin, örneğin tarihi eleştiri 067

Kapsamlı eserleri 297.124’te sınıflayın

.124 1 *Buharî

.1242 *Ebu Davud

.1243 *Müslim

.1244 *Tirmizî

.1245 *Nesaî

.1246 *tbnMâce

. 124 7 Diğer sünni hadisler

. 124 8 Diğer mezheplerin hadisleri

. 13 Sözlü gelenekler
Hadis'i 297.124'te sınıflayın



.14 Yasalar ve kararlar Şeriat
Dini ve resmi 
Tevhid 297.211'e alındı 
Fıkıh'ı 340.59'da sınıflayın

.19 Mitoloji, sosyal dinbilim, ilişkiler, tutumlar

.197 Sosyal dinbilim ve dinler arası ilişkiler ve tutumlar
Diğer dinlere karşı tutum, laik konulara etki ve laik konulara karşı 
tutum
Temel numara olan 297.197'ye 291.171-291.178'de 291.17'yi izleyen 
numaraları ekleyin, örneğin Yahudiliğe karşı tutum 297.1972

.2 Akaid ve Kelam İslam öğretisi dinbilimi
Hz. Muhammed ile ilgili öğretileri 297.63'te sınıflayın

.2(4 Belirli mezheplerin öğretileri
Temel numara olan 297.204'e 297.81-297.87'de 297.8'i izleyen 
numaraları ekleyin, örneğin Kadirîlik öğretileri 297.20453

.21 Tanrı ve tinsel varlıklar

.211 Tanrı
Tevhid {eskidenl91 AA), mucizeler, vahiy dahil

.2 5 Melekler

.2 6 Şeytanlar (Cinler)

.22 insanlık
Yaratılış, inanç, hata, sevap, şefaat, kader ve nza, tövbe, halâs, günah, ruh 
dahil
Evrenin yaratılışını 297.24'te sınıflayın 

Ahiret için 297.23'e bkz.

.23 Ahiret
Kıyamet, ölüm, ölümsüzlük, cennet, cehennem, berzah, 
sırat, ceza, yeniden dirilme, ödül dahil

.2i Diğer öğretiler
Örnek: hilafet, evrenin yaratılışı, imamlık, Hz. Muhammed'ten önceki 
peygamberler
Önder olarak halifeleri, imamları 297.6l'de, İslam örgütlenrresinde 
hilafeti, imamlığı 297.65'te sınıflayın

.2) Apologetik ve polemik
Apologetik: Kutsal köken ve Islamın yetkesinin savunulmas; için 
sistematik tartışmalar
Polemik: Diğer sistemlerde olduğu iddia edilen yanlışların çirütülmesi

.2H Putperest ve dinsizlere karşıt polemikler



.292 Yahudiliğe karşıt polemikler

.293 Hıristiyanlığa karşıt polemikler

.294 Hinduizme karşıt polemikler

.295 Diğer dinlere karşıt polemikler

.297 Rasyonalistlere, agnostiklere, tanrısızlara karşıt polemikler

.298 Bilim adamları ve maddecilere karşıt polemikler

.3 İslam ibadeti
Standart altbölümler için 297.3001-297.3009’u kullanın

Belirli mezhepler.301-.307

.32

.33

.35

Temel numara olan 297.30’a 297.81-297.87’de 297.8’i izleyen 
numaralan ekleyin, örneğin Şii ayinleri 297.302

Kehanet

Okkültizm
Adaklar, muskalar, tılsımlar, büyüler, afsunlar dahil

Kutsal yerler
Örnek: Mekke, Medine, Kudüs

.36 Kutsal zamanlar
Örnek: Cuma, Ramazan
Ramazan üzerine kapsamlı eserler dahil
Dini bir görev olarak Ramazan ayında orucu 297.53'te sınıflayın

.38 Ayin ve törenler
Yönetim ve metinler
ibadete ilişkin kapsamlı eserleri 297.43'te, Islamın beş şartını 
297.51-297.55’te sınıflayın

.4 İslam yaşamı
Tasavvufu burada sınıflayın
Temel numara olan 297.4'e 291.42-291.44'te 291.4'ü izleyen numaraları 
ekleyin, örneğin dualara ilişkin kapsamlı eserler 297.43; ancak, Islamın beş 
şartını 297.51-297.55'te sınıflayın
Tasavvufun belirli konularını konuyla birlikte sınıflayın, örneğin tarikatlar 
297.65

Ahlaki dinbilim için 297.5'e bkz.

.5 İslam ahlaki dinbilimi
Vicdan, görevler, günahlar, kusurlar, fazilet dahil 

Cihad için 297.72'ye bkz.



297.51-297.55 İslam’ın beş şartı
Kapsamlı eserleri 297.5’te sınıflayın

•M Şahâdet

•f2 Salât Namaz

.53 Ramazan ayında oruç
Ramazanla ilgili kapsamlı eserleri 297.36'da , genel olarak omcu (savm) 
297.22'de sınıflayın

.54 Zekât ve fitre

.55 Hac

.( İslam önderleri ve örgütlenme

.(1 Önderler ve işleri
Örnek: ayetullahlar, halifeler, imamlar, ulemalar

Hz. Muhammed için 297.63'e; Hz. Muhammed'in ailesi ve yakınları 
için 297.64'e bkz.
Bkz. Kılavuz 291: Biyografi 

.(3 Hz. Muhammed

.(4 Hz. Muhammed'in ailesi ve yakınlan

.65 Örgütlenme ve kurumlar
Örnek: halifelik, imamlık, cemaatler, camiler, partiler, tarikatlar
Halifelik ve imamlık ile ilgili öğretileri 297.24'te, belirli cemaat ve 
camilerin tarihini 297.8'de sınıflayın

.7 İslâmî görevler, dini eğitim, dini savaşlar
Akademik bir konu olarak İslam'ı 297.07'de sınıflayın

."2 Cihad

.S İslam mezhepleri ve reform hareketleri
İslam'dan kaynaklanan dinler 297.9'a alındı
Mezhep ve reform hareketleri ile ilgili belirli konuları 297,1-297.7'de 
sınıflayın

Sufılik ve tasavvuf için 297.4'e bkz.

.sı Sünnilik

.SU Hanefilik

.S 12 Şafilik

.S 13 Malikilik
•S 14 Hanbelilik ve Vahhabilik

.S2 Şiilik



.821 Onikiciler İsna aşeriye

.822 Yediciler îsmailiye

.824 Zeydilik

.83 Diğer

.835 Kadirilik

.837 Mürcilik

.85 Dürziler

.86 Ahmediyye hareketi

.87 Zenci Müslüman hareketi

.9 İslam'dan kaynaklanan dinler [eski 297.8]
Sihizm'i 294.6'da sınıflayın

.92 Babilik

.93 tBahailik
Bkz. Kılavuz 291

(298) (Hiç Kullanılmıyor)
(Hıristiyanlık dışındaki belirli bir dine yerel vurgu ve daha kısa bir numara 
vermek için isteğe bağlı numara; belirli din için 292-299’daki başka bir numarayı 
tercih edin; ya da 292-299'daki A seçeneği kullanılmışsa Hıristiyanlık için 
kullanılan isteğe bağlı numara. Diğer seçenekler 292-299'da belirtilmiştir)

Diğer dinler
örnek; Urantia, çoktan unutulmuş dinlerin modem canlanışı
(Belirli bir dine yerel vurgu ve daha kısa bir numara vermek için sunulan 
seçenekler 292-299'da açıklanmıştır)
Sınıflama cetvelinde belirtilmeyen bir din Hıristiyan olduğunu iddia ediyorsa, 
Ortodoks olmasa ya da birleştirici bile olsa 289.9'da sınıflayın
Kişisel görüşlerini dile getiren ve yeni bir din kurmak ya da eskisini temsil etmek 
gibi bir iddia taşımayan birleştirici din yazılarını 29l'de sınıflayın

299

299.1-.4

.5

.6

.7

.8

.9

ÖZET
Hint-Avrupa, Sami, Kuzey Afrika, Kuzey ve Batı Asya, Dravidyen 

kökenli
Doğu ve Güneydoğu Asya kökenli
Siyah Afrikalılar ve Siyah Afrika kökenli halklar arasından 

kaynaklanan
Kuzey Amerika yerli kökenli 
Güney Amerika yerli kökenli 
Diğer kökenler



. -.4 Hint-Avrupa, Sami, Kuzey Afrika, Kuzey ve Batı Asya, Dravidyen 
kökenli

Başka yerde belirtilmeyen
Temel numara olan 299'a, S.Tablo'dan 91-94 notasyonunda—9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Druidizm 299.16

.i Doğu ve Güneydoğu Asya kökenli
Bkz.Kılavuz 291.09 ile 294, 299.5

.51 Çin kökenli

.512 t Konfüçyanizm
Konfüçyanizmle ilgili disiplinlerarası eserler 181.112’ye alındı 
Konfüçyus'un Dört Kitabını 181.112'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 291 

.514 tTaoizm
Bkz. Kılavuz 291

.54 Tibet kökenli
Bon'u burada sınıflayın

.56 Japon ve Ryukyuan kökenli

.561 tŞintoizm
Bkz. Kılavuz 291

.57-.S9 Diğer
Temel numara olan 299’a, S.Tablo'dan 957-959 notasyonunda —9'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Caodaizm 299.592



299 Diğer dinler
örnek: Urantia, çoktan unutulmuş dinlerin modem canlanışı

(Belirli bir dine yerel vurgu ve daha kısa bir numara vermek için sunulan 
seçenekler 292-299'da açıklanmıştır)
Sınıflama cetvelinde belirtilmeyen bir din Hıristiyan olduğunu iddia ediyorsa, 
Ortodoks olmasa ya da birleştirici bile olsa 289.9'da sınıflayın
Kişisel görüşlerini dile getiren ve yeni bir din kurmak ya da eskisini temsil etmek 
gibi bir iddia taşımayan birleştirici din yazılarını 29l'de sınıflayın

ÖZET
299.1-.4 Hint-Avrupa, Sami, Kuzey Afrika, Kuzey ve Batı Asya, Dravidyen 

kökenli
.5 Doğu ve Güneydoğu Asya kökenli
.6 Siyah Afrikalılar ve Siyah Afrika kökenli halklar arasından

kaynaklanan
.7 Kuzey Amerika yerli kökenli
.8 Güney Amerika yerli kökenli
.9 Diğer kökenler

•1-.4 Hint-Avrupa, Sami, Kuzey Afrika, Kuzey ve Batı Asya, Dravidyen 
kökenli

Başka yerde belirtilmeyen

Temel numara olan 299'a, S.Tablo'dan 91-94 notasyonunda —9'u izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Dmidizm 299.16

.5 Doğu ve Güneydoğu Asya kökenli .
Bkz.Kılavuz 291.09 ile 294, 299.5

.51 Çin kökenli

.512 t Konfüçyusçülük

Konfüçyusçülükle ilgili disiplinlerarası eserleri81.112’ye alındı 

Konfüçyus'un Dört Kitabını 181.112'de sınıflayın 
Bkz. Kılavuz 291 

.514 tTaoizm
Bkz. Kılavuz 291 

.54 Tibet kökenli
Bon'u burada sınıflayın 

.56 Japon ve Ryukyuan kökenli

.561 tŞintoizm
Bkz. Kılavuz 291

.57-.59 Diğer
Temel numara olan 299’a, S.Tablo'dan 957-959 notasyonunda —9'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Caodaizm 299.592

1292-299’da belirtildiği gibi ekleyin



.609

.64

.65

.68

.709

Siyah Afrikalılar ve Siyah Afrika kökenli halklar arasından 
kaynaklanan

Başka bir talimat verilmedikçe, 299.6'nın iki ya da daha fazla altbölümünde 
yer alan özellikleri içeren karmaşık konulan sınıflama cetvelinde önce gelen 
numarada sınıflayın. Örneğin Yoruba'lann ayinleri 299.64 (299.68333 değil)

Zenci Müslümanlar için 297.68'e bkz.

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Afrika'nın belirli alanlarındaki dinleri 299.69'da sınıflayın

Mitoloji ve mitolojik temeller
Belirli bir konuyla ilgili mitleri konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin bir 
tanrıya ilişkin mitler 299.63

Bkz. Kılavuz 398.2 ile 291.13 

Öğretiler
Tanrılar, tanrıçalar diğer doğaüstü varlıklar dahil 

Ayinler ve törenler

Uygulamalar 
Örnek: Cadılık

Ayinler ve törenler için 299.64'e bkz.

Belirli kültler
Örnek: Ras Tafari hareketi, Umbanda, Vuduizm
Bilinmeyenci bir uygulama olarak vuduizmi, dini önemine bakılmaksızın 
133.4’te sınıflayın

Belirli grupların ve halklann
Temel numara olan 299.68'e, S.Tablo'dan 961-969 notasyonunda -96'yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Yoruba'lann dini 2^.68333
Afrika'nın belirli alanlarında ağırlıkta olan ulusal gruplan 299.69’da, diğer 
belirli alanlarda ağırlıkta olan ulusal grupları 299.609'da sınıflayın

Afrika'nın belirli alanlarında
Temel numara olan 299.69'a, 2.Tablo'dan 61-69 notasyonunda —6'yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Batı Afrika dinleri 299.696

Kuzey Amerika yerli kökenli
Başka bir talimat verilmedikçe, karmaşık konuları, 299.7’nin iki ya da daha 
fazla altbölümü ile birlikte, sınıflama cetvelinde önce gelen numarada 
sınıflayın. Örneğin, Hopi ayinleri 299.74 (299.784 değil)

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kuzey Amerika'nın belirli alanlarındaki dinleri 299.79'da sınıflayın



.72-.V7

.79

.8

.809

.82-.S7

.88

.89

.9

.92

Belirli özellikler
Temel numara olan 299.7'ye, 299.62-299.67'de 299.6'yı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin yılan dansları 299.74

Belirli grupların ve halklann
Temel numara olan 299.78'e, S.Tablo'dan 971-979 notasyonunda —97'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Hopi dini 299.784

Kuzey Amerika'nın belirli alanlannda
Temel numara olan 299.79'a, 2.Tablo'dan 71-79 notasyonunda —7'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Meksika Kızılderililerinin dinleri 
299.792

Güney Amerika yerli kökenli
Başka bir talimat verilmedikçe, karmaşık konuları, 299.8’in iki ya da daha 
fazla altbölümü ile birlikte, sınıflama cetvelinde önce gelen numarada 
sınıflayın. Örneğin, Guarani’lerin ayinleri 299.84 (299.883 değil)

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Güney Amerika'nın belirli alanlarındaki dinler 299.89'a alındı

Belirli özellikler
Temel numara olan 299.8'e, 299.62-299.67'de 299.6'yı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin tanrılar ve tanrıçalar 299.83

Belirli grupların ve halklann
Temel numara olan 299.88'e, S.Tablo'dan 982-984 notasyonunda —98'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Guarani'lerin dini 299.883

Güney Amerika'nın belirli alanlarında [eski 299.809]
Temel numara olan 299.89'a, 2.Tablo'dan 81-89 notasyonunda —8'i 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Amazon Kızılderililerinin dinleri 
299.8911

Diğer kökenler

Diğer etnik kökenler
Aeta, Andamanese, Semang, Papua, Avustralya, Malay, Bask, Elamite, 
Etrüsk, Sümer, Gürcü, Inguş, Çeçen, Çerkez

Eklektik ve birleştirici kökenli
Eklektik, birleştirici, evrensel özellikteki dinler ve uygulamalı din 
felsefeleri
Örnek: Eckankar, Great White Brotherhood (Büyük Beyaz Kardeşlik), 
New Age (Yeni Çağ) dinleri. New Thought (Yeni Düşünce) Bhagwan 
Shree Rajneesh ve Meher Baha'nın sistemleri, United Church of Religious 
Science (Dini Bilimin Birleşik Kilisesi)

Hıristiyan Yeni Düşünce için ayrıca 289.98'e bkz.



.‘32

.‘33

.‘34

.‘35

.‘36

Gnostisizm
Manihaizm dahil
Hıristiyan Gnostisizmini 273.l’de, Hıristiyan Manihaizmini 273.2’de 
sınıflayın

Subud

Teosofi
(Bireyle Allah veya melekler arasında doğrudan bağlantı kurmayı 
amaçlayan dini sistem)

Antroposofi

Fenbilimi (Scientology)
Diyanetiği (doğum öncesi meydana geldiği varsayılan ruh 
hastalıklarının teşhis ve tedavi sistemi) 158.9'da sınıflayın



300

300 Toplum bilimleri
Davranışsal incelemeleri, toplumsal incelemeleri burada sınıflayın 
Standart altbölümler için 300.1-300.9'u kullanın.
Belirli bir davranış bilimini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin psikoloji l’O; bir 
savaşın askeri, diplomatik, politik, ekonomik, toplumsal, refaha ilişkin yönerini o 
savaşın tarihi ile birlikte sınıflayın. Örneğin Vietnam Savaşı 959.7043

Dil için 400'e, tarih için 900'e bkz.
Bkz. Kılavuz 150; 300; 300 ile 600

ÖZET
300.1-.9 Standart altbölümler
301 Sosyoloji ve antropoloji
302 Toplumsal etkileşim
303 Toplumsal süreçler
304 Toplumsal davranışı etkileyen etmenler
305 Sosyal gruplar
306 Kültür ve kurumlar
307 Topluluklar

.21

301

[.019]

[.72]

Tablolaştırılmış ve ilgili malzemeler
İstatistikleri 310'da sınıflayın

Sosyoloji ve antropoloji
Toplum ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Sosyoloji ve antropolojideki belirli bir konuyu 302-307'de; toplumsal sonular ve 
toplumsal refahı 361-365'de, sosyolojinin burada belirtilmemiş belirli bir jönünü 
konuyla birlikte 302-307'de sınıflayın. Örneğin genel tarih 900

Kriminal antropoloji için 364.2'ye; eğitimsel sosyoloji için 370.19'a; ftiksel 
antropoloji için 573'e bkz.
Bkz. Kılavuz 301; 301 ile 361-365; 361.1 ile 362.042, 301

Psikolojik ilkeler
302'ye alındı

Okuryazar olmayan toplumlar
Bu numaranın toplum türleri için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 30 'de 
sınıflayın

Okuryazar olmayan
Numara kullanılmıyor; 301.7'de sınıflayın



[.71] İleri
Numara kullamimıyor; 30l'de sınıflayın

> 302-307 Sosyoloji ve antropolojinin belirli konuları
Başka bir talimat verilmemişse, bu listenin iki ya da daha fazla altböiümünde yer 
alan özelliklere sahip karmaşık konulan, listede en sonra gelen numara içinde 
sınıflayın. Örneğin iç savaşlar sırasında toplumsal bozulma 303.64 (303.45 değil). 
Ancak, bir etmenin etkisini, etkilenen etmenle birlikte sınıflayın. Öıreğin iklimin 
toplumsal değişim üzerindeki etkisi 303.4 (304.25 değil)
Kapsamlı eserleri 30l'de sınıflayın

Bkz. Küavuz 150 ile 302-307; 155.92 ile 158.2, 302-307; 156 ile 302-307; 
302-307; 320 ile302-307

302 Toplumsal etkileşim
Sosyolojinin psikolojik ilkelerini [eskiden 301.019], kişilerarası ilişkileri, 
toplumsal psikolojiyi burada sınıflayın
Belirli bir durumun toplumsal psikolojisini durumla birlikte sınıflayın. Örneğin 
etnik gruplar 305.8

Toplumsal çevrenin bireyler üzerindeki etkisi için 155.92'ye, kişıerarası 
ilişkilerin bireysel yönleri için 158.2'ye ayrıca bkz.
Bkz. Kılavuz 150 ile 302-307; 155.92 ile 158.2,302-307; 156 ile302-307

102.01-.09
.1
.2
3
.4
.5

.0 5 195

[.019]

.072

.1

.12

ÖZET
Standart altbölümler 

Genel konular 
İletişim
Gruplar içindeki toplumsal etkileşim 
Gruplar arasında toplumsal etkileşim 
Bireyin toplumla ilişkisi

İstatistiksel matematik
Sosyometriyi [eski 302.072] burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 519.5, Tl—015195 ile 001.422, Tl—072

Psikolojik ilkeler
Kullanmayın; 302'de sınıflayın

Araştırma
Sosyometri 302.015195'e alındı

Genel konular

Toplumsal anlayış
Özellikler, risk algılaması dahil

Toplumsal öğrenme için 303.32; normların algılanması için 303.37'ye 
bkz.



.22

.222

.224

.224 2

Toplumsal tercih 
Çekim, etki dahil

Toplumsal katılım
Örnek: İşbirliği, gönüllülük
Komünalizm, yarışma, ilişki gruplan, duyarlılık eğitimi dahil
Toplumsal kabul, toplumsal uyarlama, toplumsal beceriler, başarıyı 
burada sınıflayın

Katılımın gruplararası yönleri için 302.4'e ayrıca bkz.

Toplumsal rol (Rol Kuramı)
Rol çelişkisi dahil

Toplumsal işlev bozuklukları
Toplumun önemli bir kesimini etkileyen işlev bozuklukları. Örneğin 
kitlesel histeri, delilik krizleri
Örnek: Kayıtsızlık, korku, panik
Toplumsal psikoanalizi burada sınıflayın
Bireylerin topluma yönelik tepkilerindeki işlev bozukluklannı 302.542'de 
sınıflayın

İletişim
Semiotik (işaretler ilmi) dahil
İletişim [eski 001.5], kitle iletişimiyle ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın

Bilgi kuramı için 003.54'e bkz.

Türler

Sözsüz iletişim
Örnek: Semboller; davul sesleri, duman işaretleri; jestler ve bedensel 
hareketler; çiçek dili
Sözsüz iletişim araçlannı [eski 302.23], dilbilimsel olmayan 
(yapısallaştınlmamış) iletişimle ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
Sözlü ve sözsüz iletişim araçlanyla ilgili kapsamlı eserleri 302.23'de; 
sağırlar için elle konuşmayı 409'da; belirli bir konuyla ilgili 
sembolleri l.Tablo'dan 0148 notasyonunu kullanarak konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin elektrik mühendisliğinde semboller 621.30148

ikonografi için 704.9'a; rütbe işaretleri için 929'a bkz.

Sözlü iletişim
İletişim ortamlarını (medya) 302.23'de sınıflayın 

Dil için 400'e bkz.

Sesli
Konuşma için 302.346'ya bkz.



.24 4 Yazılı
Okuryazarlığı, cehaleti burada sınıflayın

Okuryazar olmayan toplumlar için 301.7'ye ayrıca bkz.

.3 Medya (iletişim araçları)
Örnek: işaretler, işaret levhaları
Kitle iletişim ortamlannı, gazeteciliğin sosyolojisini burada sınıflayın
Sözlü olmayan iletişim araçlan 302.222'ye, belirli bir ortamla ilgili 
disiplinlerarası eserler ortama alındı. Örneğin gazeteler 070.172, 
televizyon 384.55
Kitle iletişim ortamlannın, toplumsal gruplar dışındaki belirli bir konu 
üzerindeki etkisini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin toplumsal değişim 
üzerindeki etkisi 303.4833, bir şirketin reklam politikası üzerindeki etkisi 
659.111

^0 8 insan türlerine göre tarih ve tanım
Kitle iletişim ortamlannın belirli gruplar, toplumsal tıbakalanma 
[ikisi de eski 305] üzerindeki etkisini burada sınıflaym

Bkz. Kılavuz 302.2308

.32 Basılı ortamlar
Kitapla ilgili disiplinlerarası eserleri 002'de sınıflayın

.32 2 Gazeteler

.32 4 Süreli yayınlar ve magazinler

.34 Filmler, radyo, televizyon
Elektronik ortamlan burada sınıflayın

.34 3 Filmler

.34 4 Radyo

.34 5 Televizyon

.35 Telefonculuk ve telgrafçılık

.4 İçerik
Dedikodu, söylenti dahil

İçeriğin gazetecilik yönü için 070.l'e bkz.

.5 İletişimin başansızlığı ve kesilmesi
Sansür için 303.376'ya bkz.

. Gruplar içindeki toplumsal etkileşim
Grup içinde karar verme süreçlerini, gmp dinamiğini, pazarl.ğı burada 
sınıflayın

.3 Soyut ve geçici gruplar
Örnek: İzleyiciler, otobüs yolculan, çıkar topluluktan, kalabılıklar, 
yığınlar
İletişim ortamı izleyicilerini 302.23'de sınıflayın



.34

.346

.52

.54

.542

.544

.545

Küçük gruplar Birincil gruplar
Bütün üyelerin aynı anda yüzyüze ilişkiye girebileceği küçük grupİJ 
Örnek: Komiteler, çeteler, oyun grupları 
Arkadaşlığı burada sınıflayın 
Aileyi 306.85'de sınıflayın

Suç öncesi çeteler için 362.74'e, suç işleyen çeteler için 364.10>'ya 
ayrıca bkz.

Konuşma
Konuşma ritmi dahil

Ardışık örgütlü gruplar Hiyerarşik karmaşık gruplar 
Bürokrasileri, örgütsel davranışı burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 658, Tl—068 ile 302.35

Gruplar arasında toplumsal etkileşim
tç ve dış gruplar dahil
Belirli bir grup ve diğer gruplar arasındaki toplumsal etkileşimi 305'de 
sınıflayın

Bireyin toplumla ilişkisi
Toplumsal çevrenin birey üzerindeki psikolojik etkisi için ayrıca l:5.92'ye 
bkz.

Referans gruplan yoluyla ilişki

Bireylerin tepkisi
Hırs dahil
Saldırganlığı, işlev bozukluğu gösteren tepkileri, bireyciliği burad; 
sınıflayın

Toplumsal işlev bozukluklarını gösteren kitlesel belirtiler için 
302.l7'ye ayrıca bkz.
Uyum için 303.32'ye bkz.

Sapma '
Deliliğin, bireylerin toplumla olan etkileşiminin bir biçimi olaak ele 
alınmasını burada sınıflayın

Yabancılaşma
Soyutlanma

303 Toplumsal süreçler

303.3
.4
.6

Toplumsal etkileşim için 302'ye; toplumsal davranışı etkileyen etmenhr için 
304'e bkz.

ÖZET
Eşgüdüm ve denetim 
Toplumsal değişim 
Çatışma



.3 Eşgüdüm ve denetim
İktidarı, politika oluşturmayı burada sınıflayın
Belirli kurumlar içindeki ve belirli kurumlar yoluyla eşgüdüm ve denetimi 
306'da sınıflayın

•?2 Sosyalleşme
Toplumsal öğrenme dahil 
Uyumu burada sınıflayın
Çocuk gelişimiyle ilgili disiplinlerarası eserleri 305.23l'de sınıflayın 

Eğitim için 370'e bkz.

.323 Aile tarafından

.323 1 Baba tarafından

.323 2 Anne tarafından

.324 Okul tarafından

.325 Dini kuruluşlar tarafından

.327 Diğer araçlar tarafından
Örnek: Akran grupları, oyun gruplan, eğlence grupları

.33 Toplumsal denetim
Sosyalleşme için 303.32; belirli araçlar yoluyla toplumsal denetim 
için 303.34-303.38'e bkz.

303.34-303.38 Belirli araçlar yoluyla toplumsal denetim
Kapsamlı eserleri 303.33'de, belirli denetim araçlan yoluyla sosyalleşmeyi 
303.32'de sınıflayın

Önderlik
Etki, işbirliği dahil

İkna
Bireyler tarafından
İkna ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
İknanın belirli yönlerini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin iletişim 
ortamları yoluyla iknayı 302.23'de, propaganda yoluyla Jcnayı 
303.375'de; iknanın bireysel psikolojisini 153.852'de sınıflayın

Faydacı denetim
Ödüller ve teşviklerden yararlanma

Baskı
Örnek: Yetke, cezalandırma, yasaklama, tehdit

Suç işleyenlere yönelik davranış ve cezalar için 364.6'yaayrıca bkz.



.37 Normatif yöntemler (Kuralcı yöntemler)
Kuralların algılanması dahil

Kamuoyunun görüşü için 303.38'e bkz.

.372 Adetler ve inanç sistemleri
Değerleri, toplumsal ahlakı, toplumsal adaleti burada sımflayn

Refah sorunlarına ilişkin toplumsal politikalarda değerler için 
ayrıca 361.6l’e bkz.
Bkz. Kılavuz 303.372 ile 170

.375 Propaganda

.376 Sansür
Bkz. Kılavuz 303.376 ile 363.31, 791.4

.38 Kamuoyunun görüşü
Tavırları, tavır oluşturma ve değiştirmeyi burada sınıflayın
Propagandayı 303.375'de; belirli bir konuyla ilgili kamuoyu 
görüşünü konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin ırksal stereotipler ile ilgili 
kamuoyu görüşü 305.8, politik süreçlerle ilgili kamuoyu görüşü :24

Toplumsal anlayış için ayrıca 302.12'ye bkz.

.385 Önyargı
Toplumsal stereotip ve stereotip oluşturmayı burada sınıflayın
Irksal, etnik, ulusal grupların taşıdığı önyargılan 303.387'de; mesleki 
ve çeşitli toplumsal grupların önyargılarını 303.388'de; belirli bir 
gruba ilişkin önyargılan 305'de sınıflayın

.387 Irksal, etnik, ulusal gruplara ait görüşler

Temel numara olan 303.387'ye, 5.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kanada'lıların görüşleri 303.38711

.388 Mesleki ve çeşitli gruplara ait görüşler
Temel numara olan 303.388'e, 7.Tablo'dan 04-99 notasyonunı 
ekleyin. Örneğin diş hekimlerinin görüşleri 303.3886176; sonra 0* 
ekleyin ve sonuca 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Fransa'lı dişçilerin görüşleri 303.3886176044

.4 Toplumsal değişim
En geniş anlamda toplumsal evrim, iyinin ve kötünün toplam yekünü 
(ilerletici ve geriletici), zaman içinde oluşan hızlı ve yavaş değişimler için 
303.4'ü kullanın. Ağır (evrimsel) değişimin ayrıntılı analizi için 303.42'yi 
kullanın. Sürekli yukarı doğru ilerleme ve gelişme olarak değerlendirlen 
toplumsal evrim incelemeleri için 303.44'ü kullanın.
Toplumun belirli bir yönündeki toplumsal değişmeyi, sosyoloji içindeki 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin dini kuramlardaki değişimler 3066

[.401 12] Tahminler ve tahmin yürütme
Kullanmayın; 303.49'da sınıflayın

*Standart altbölümler için 00 kullanın; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



.41 Ağır (Evrimsel) değişim

.41 Ani ve kesintiye uğratan değişim

.4^ Büyüme ve gelişme
İlerleme, ihtisaslaşmayı burada sınıflayın

•4f Bozulma ve çürüme

.41 Değişimin nedenleri

.4î2 Kültürler arasındaki temaslar
Kültürsüzleşmeyi, özümsenmeyi (asimilasyon); uluslararası yardımın, 
ticaretin toplumsal etkilerini burada sınıflayın
Kültürler arası eğitimi 370.196'da sınıflayın

.412 09 Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışı 303.4821-303.4829'da sınıflayın 
(303.482091-303.482099 değil)

.412 1-.482 9 Belirli alanlar arasındaki temaslar
Temel numara olan 303.482'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Çin'le kültür alışverişi 303.48251; sonra 0* 
ekleyin ve 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Çin ve 
Japonya arasında kültür alışverişi 303.48251052
Notasyonda en çok etkilenilen ulusa öncelik verin. Bt 
belirlenemiyorsa. alan notasyonlan sırasında birinci olana öncelik 
verilmelidir.

(Seçenek; Yerel vurgu gerektiren alana öncelik verin. Örneğin 
ABD'deki kütüphaneler, ABD ile Fransa arasındaki kültür 
alışverişini 303.48273044'de sınıflarlar)

.4)3 Bilim ve teknolojinin gelişmesi
Bkz. Kılavuz 303.483 ile 306.45, 306.46

.4:3 2 Ulaştırma

.4:3 3 İletişim
Bilgilendirme teknolojisini burada sınıflayın

.4:3 4 Bilgisayarlar
Otomasyonu, mikroelektroniği, robotları burada sınıflayın

*Standal altbölümler için 00 kullanın; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



.484 Kasıtlı olarak ortaya çıkarılmış değişimler
Ayrılıkçılık, ırkçılık dahil
Toplumsal yenilenmeyi, toplumsal reformu, toplumsal reform 
hareketlerini burada sınıflayın
Çoğu yenilik ve reformlar belirli bir amaca yöneliktir ve konuya 
birlikte sınıflanır. Örneğin bankacılıkta reform 332.1
Reform hareketlerinin politik yönlerini 322.44'de, toplumsal 
sorunlann çözümünde reform hareketlerinin rolünü 361-365'de 
sınıflayın

.485 Doğal ve insanın neden olduğu felaketler
Örnek: Depremler, salgınlar, savaşlar

.49 Toplumsal tahminler
Fütüroloji (gelecek bilim), toplumsal tahmin yürütmeyi burada 
sınıflayın
Belirli bir konuyla ilgili tahmin yürütmeyi ve tahminleri l.Tablo'dai 0112 
notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin ABD 
Demokrat Partisi'nin geleceği 324.27360112

.490 9 Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışı 303.491-303.499'da sınıflayın (303.49091
303.49099 değil)

.491-.499 Belirli alanlar için tahminler
Temel numara olan 303.49'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin 2000 yılında Komünist Blok 303.491717

Çatışma

.62

.623

.625

.64

Toplumsal ilişkilerin belirli bir alanındaki çatışmayı sosyoloji içinde kmuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin ırksal çatışmalar 305.8. Tarihi olgular olarat 
çeatışmalan 900'de sınıflayın. Örneğin Mayıs-Haziran 1968'de merkez Paris 
olan ayaklanmalar 944.0836

Sivil itaatsizlik
Örnek: Açlık grevleri, şiddet içermeyen eylemler, pasif direniş, otuma 
eylemleri

Sivil düzensizlik
tç savaş ve devrim için 303.64’e bkz.

Ayaklanmalar

Terörizm
Terörizmin önlenmesi için 363.32'ye ayrıca bkz.

İç savaş ve devrim
Terörizmi 303.625'de sınıflayın



.66 Savaş
Pasifizm (barışseverlik), savaş sosyolojisi dahil
Toplumsal değişimin bir nedeni olarak savaşı 303.485'de, savaşların 
önlenmesini 327.172'de, savaşın nedenlerini 355.027'de, savaş halinin 
sanat ve bilimini 355-359'da; belirli bir savaşın askeri, diplomatik, politik, 
ekonomik, toplumsal refaha ilişkin yönlerini savaşın tarihi ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin Vietnam Savaşı 959.7043

tç savaş için 303.64'e bkz.

.69 Çatışmaların çözümlenmesi
Arabuluculuk dahil
Çatışmalann yönetimini burada sınıflayın
Belirli çatışnıa türlerinin çözümlenmesini çatışma türüyle birlikte 
sınıflayın. Örneğin savaş çatışmaları 303.66

304 Toplumsal davranışı etkileyen etmenler
.2 İnsan ekolojisi

Antropocoğrafyayı, ekolojik antropolojiyi, insan coğrafyasını burada 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 508 ile 574, 910, 304.2

.23 Coğrafi, mekân, zaman etmenleri
Bölgecilik, zaman yönetimi dahil
Belirli konumlarda zamana ilişkin yönleri konuyla birlikte 302-307'de 
sınıflayın. Örneğin konuşma 302.346, boş zaman etkinlikleri 306.4812

.25 Hava ve iklim etmenleri

.27 Biyolojik etmenler
İnsan dışında

.28 Çevrenin kötü kullanımı
Kaynakların kötü kullanımını ve kirliliğin toplumsal sonuçlannı burada 
sınıflayın
Bu numaranın insan etkinlikleri için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
304.2'de sınıflayın
Kaynaklar ile ilgili disiplinlerarası eserleri 333.7'de, kirlilik ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri 363.73'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 363.7 ile 333.72, 304.28

[.282] Kirlilik
Numara kullanılmıyor; 304.28'de sınıflayın

.5 Kalıtsal etmenler
Sosyobiyolojiyi (biyososyoloji), insanın toplumsal davranışının kalıtsal 
temellerinin incelenmesini burada sınıflayın
Sosyobiyolpjinin belirli bir yönünü sosyoloji içinde konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin çelişkilerin sosyobiyolojisi 303.6

Bitkiler ve hayvanların sosyobiyolojisi için ayrıca574.5'e bkz.



.6 Nüfus
Demografi, demografik antropoloji, nüfus coğrafyasını burada sınıflayın
Toplulukların nüfusunu 307.2'de sınıflayın

Göç hareketlen için 304.8'e bkz.

.602 1 İstatistikler
Nüfus istatistikleriyle ilgili kapsamlı eserleri [eskiden 312] burada 
sınıflayın

.61 Nüfusların özellikleri
Örnek: Yoğunluk

.62 Artış ve azalış
Doğumlar için 304.63, ölümler için 304.64, göç hareketleri için 
304.8'e ayrıca bkz.

.63 Doğumlar
Doğum aralıkları dahil
Doğum ve ölümlerle ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Ölümler için 304.64’e bkz.
Nüfusların artışı ve azalışı için 304.62'ye ayrıca bkz.

.632 Doğurganlık

.634 Aile büyüklüğü

.64 Ölümler (Mortalite)

.645 Ortalama yaşam uzunluğu
Temel numara olan 304.645'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kanada'da ortalama yaşam uzunluğu 304.64571

[.65] Aşırı nüfus
363.9Te alındı

.66 Nüfus kontrol çabalarının demografik sonuçları
Nüfus politikası, nüfus kontrolü ile ilgili kapsamlı eserleri 363.9'da 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 304.66 ile 363.9

[.662] Nüfusun niteliği
363.92'ye alındı

.663 Soykırım

[.664] Nüfusun niceliği
363.9Te alındı



.666

.667

.668

.8

.809

Aile planlaması
Doğum kontrolünü burada sınıflayın

Aile planlama programları için 363.96’ya, doğum kontrol 
teknikleri için 613.9'a ayrıca bkz.

Kürtaj

Yenidoğan kıyımı

Göç hareketleri
Topluluk içine ve dışına, topluluk içindeki göç hareketleri için 307.2'ye 
bkz.

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli alanlardaki iç göçler [eskiden 304.82] ve bu alanlar dışına 
göçler
Belirli alanlara dış göçü 304.83-304.89'da sınıflayın

Nedenleri

Uluslararası göç hareketleri
tç göçler 304.809'a alındı
Bir ülkeden bir başka ülkeye göçü 304.809'da, belirli bir ülkeye göçü
304.83-304.89'da sınıflayın

Uluslararası göç hareketlerinin politik yönleri için 325'e ayrıca bkz.

.83-.89 Göç
Temel numara olan 304.8'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Avustralya'ya göç 304.894; sonra 0* ekleyin ve göçün nereden 
olduğunu belirtmek üzere sonuca 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin ABD'den Avustralya'ya göç 304.894073

*Standart altbölümler için 00 kullanın; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



305 Sosyal gruplar
Genel yaklaşım: toplumsal statü, rol, etkileşimler, toplumsal gruplann sorunlan; 
toplumsal gruplara karşı ayırım ve toplumsal gruplan etkileyen çatışmalar
Doğal olan ırksal, etnik ulusal gruplar dışındaki belirli grupların kültürü ve 
kurumlarını; ulusal gruplan {eskiden 306.08); belirli gruplann alt kültürlerini; 
bilinç oluşturan grupları; toplumsal tabakalanmayı, eşitliği, eşitsizliği burada 
sınıflayın
Aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin zenci Katolik orta sınıf genç erkekler 
305.235 (305.31, 305.55, 305.62 ya da 305.896 değil)

Fiziksel ve zihinsel özelliklerine göre kişiler 305.908
Yaş gruplan 305.2
Cinsiyete göre gruplar 305.3-.4
Toplumsal sınıflar 305.5
Dini gruplar 305.6
Dil grupları 305.7
Irksal, etnik, ulusal gruplar 305.8
Mesleki ve çeşitli gruplar (305.908 hariç) 305.9

305.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

Kitle iletişim ortamlarının belirli gruplar, toplumsal tabakalanma üzerindeki etkisi 
302.2308'e alındı
Belirli kurumlar içinde belirli grupların rolünü 306'da sınıflayın. Örneğin politik 
kurumlar içinde kadınlan 306.2082; toplumsal grupların belirli sorunlannı, 
toplumsal gruplara sağlanan refah hizmetlerini 362'de; aynmcılığın belirli 
yönlerini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin konutlarda ayınmcılık 363.51; 
belirli gruplann görüşleri 303.38

Bkz. Küavuz 305 ile 306, 909, 930-990

ÖZET 
Yaş grupları 
Erkekler ve kadınlar 
Kadınlar
Toplumsal sınıflar 
Dini gruplar 
Dil grupları
Irksal, etnik, ulusal gruplar 
Mesleki ve çeşitli gruplar

Yaş gruplan
Kuşaklar arasındaki farklar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Aileler içindeki kuşak farkları için 306.874'e bkz.



.23 Genç insanlar
Yirmi yaşa kadar
Çocuklar ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Çocuklann belirli bir özelliğini özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin 
çocukların toplumsal refahı 362.7

.231 Çocuk gelişimi
Çocuk gelişimiyle ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Çocuklann psikolojik gelişmesini 155.4'de, fiziksel gelişmesini 
612.65'de, sosyalleşmesini 303.32'de sınıflayın

.232 Bebekler
Doğumdan iki yaşa kadar

.233 Okul öncesi çocuklar
Üç-beş yaş arası

.234 Okul çocukları
Altı-onbir yaş arası

.235 Genç yetişkinler
Oniki-yirmi yaş arası
Oniki-yirmi yaş arasındaki ve yirmi yaşın üzerindeki genç 
yetişkinlerle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Yirmi yaşın üzerindeki genç yetişkinleri 305.242'de sınıflayın 

.235 5 Gelişme
Genç yetişkinlerin gelişmesiyle ilgili disiplinlerarası eserleri 
burada sınıflayın
Genç yetişkinlerin psikolojik gelişmesini 155.5'de, fiziksel 
gelişmesini 612.66l'de sınıflayın

.24 Yetişkinler
Belirli cinsiyetlerden yetişkinleri 305.3-305.4'de sınıflayın 

Geç yetişkinlik için 305.26'ya bkz.

.242 Genç yetişkinlik
Yirmi yaşın üzerindekiler
Genç yetişkinler, oniki-yirmi yaş arasındaki genç yetişkinlerle ilgili 
kapsamlı eserleri 305.235'de sınıflayın

.244 Orta yetişkinlik
Orta yaşı burada sınıflayın

.26 Yetişkinliğin geç evrelerindeki kişiler
Emeklilik sosyolojisini 306.38'de sınıflayın 

Emeklilik rehberleri için 646.79'a ayrıca bkz.



.3 Erkekler ve kadınlar
Transseksüellik dahil
Cinsel rol, cinsiyetler, cinsel kimlik ile ilgili disiplinlerarası eserleri; yetişkin 
erkek ve kadınları burada sınıflayın
Cinsiyet psikolojisi ve cinslerin psikolojisini 155.3'de, yetişkinliğin geç 
evrelerindeki erkek ve kadınlan 305.26'da; cinsel rol ve cinsel kimlikle ilgili 
belirli özellikleri konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin cinsel kimlik 
psikolojisini 155.33'de; cinsler arasındaki ve aynı cins içindeki ilişkileri 
306.7-306.8’de; belirli bir cinsin belirli bir konuyla ilişkisini l.Tablo'dan 081
082 notasyonunu kullanarak, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin ABD 
tarihinde kadınlar 973.082

Kadınlar için 305.4'e bkz.

.31 Erkekler
Erkekler, eril kişiler ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Erkeklik sosyolojisinin belirli yönlerini 305.32-305.38'de; 305.3'de yer 
almayan özellikleri konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin erkeklerin yasal 
konumu 346.013

305.32-305.38 Erkeklik sosyolojisinin belirli yönleri
Kapsamlı eserleri 305.3l'de sınıflayın

.32 Erkeklerin toplumsal rolü ve statüsü
Erkeklere karşı ayrımcılığı, erkek hareketlerini, örneğin erkeklerin 
özgürlük hareketini, burada sınıflayın

.33 Erkeklerin meslekleri
Temel numara olan 305.33'e, 7.Tablo'dan 09-99 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin erkek doktorlar 305.3361

Erkeklerin mesleklerinin ekonomik yönleri için 331 'e ayrıca bkz.

.38 Belirli tür erkekler
Mesleklerine göre tanımlanmış erkek türlerini 305.33'de sınıflayın

.386-.388 Belirli dini, dilsel, ırksal, etnik, ulusal gruplara ait
Temel numara olan 305.38'e, 305.6-305.8 arasında 305'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Güney Afrika'nın İngilizce konuşan 
erkekleri 305.38721068

.389 Çeşitli gruplar
Temel numara olan 305.389'a, 305.904-305.906 arasında 305.90'ı 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin dul erkekler 305.389654



.4 Kadınlar
Kadınlar, dişilik ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Temel numara olan 305.4'e, 305.32-305.38 arasında 305.3'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin dul kadınlar 305.489654
Kadınlık sosyolojisinin burada yer almayan belirli yönlerini sosyoloji dışında 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin kadınların çileleri 324.623, kadınların 
mesleklerinin ekonomik yönleri 331.4, kadınların yasal statüleri 346.0134, 
kadınların eğitimi 376

.5 Toplumsal sınıflar
Sınıf mücadelesini burada sınıflayın
Bu numaranın eşitlik ve eşitsizlik için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 305'de 
sınıflayın
Marksizm'in sınıf mücadelesi kuramını 335.41 l'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 305.9 ile. 305.5

.51 Genel ilkeler

.512 Tabakalanma ilkeleri

.512 2 Kast sistemleri

.513 Toplumsal hareketlilik

.52 Üst sınıflar
Aristokratları, elitleri burada sınıflayın 
Aydınları 305.552'de sınıflayın

.522 Doğuma göre
Ünlü aileleri burada sınıflayın 

.522 2 Kraliyet

.522 3 Asalet

.523 Ekonomik statüye göre

.523 2 Büyük toprak sahipleri ve toprak ağaları

.523 4 Zenginler
Büyük toprak sahipleri için 305.5232'ye bkz.

.524 Politik statüye göre
Örnek: Bakanlar, komiserler, yargıçlar, yasama temsilcileri

.55 Orta sınıflar (Burjuva, kentsoylu)
Emekçi sınıfları 305.562'de sınıflayın

.552 Aydınlar
Entellektüelleri burada sınıflayın



.553

.554

.555

.556

.56

.562

.563

.563 3

.567

.568

.569

Mesleki sınıflar
Örnek: Hukukçular, hemşireler, askerler, öğretmenler

Yönetici ve girişimci sınıflar 
Çiftçileri 305.555'de sınıflayın

Çiftçiler
Kendi toprağını işleyip yönetenler 
Tanmsal emeği 305.563'de sınıflayın

Beyaz yakalı sınıflar
Örnek: Yazıcılar, bürokratlar, muhasebeciler, tezgâhtarlar

Alt, yabancılaşmış, dışlanmış sınıflar
Azınlık gruplarını, baskın olmayan grupları burada sınıflayın
Belirli azınlık gruplarını ya da baskın olmayan gruplan, grupla birlikte 
sınıflayın. Örneğin baskın olmayan etnik gruplar 305.8

Emekçi sınıflar (Proletarya)
Mavi yakalı işçiler dahil
Tarım işçilerini 305.563'de, köleleri 305.567'de sınıflayın 

Tarımsal alt sınıflar
Örnek: Tarım işçileri, serfler, ortakçı ve yarıcılar 

Köylüler 

Köleler

Yabancılaşmış ve dışlanmış sınıflar
Örnek: Hippiler, serseriler, sokak kadınları, paryalar (dokunulması 
yasak olanlar)

Yoksullar
Yoksulların sorunları ve onlara götürülen hizmetleri 362.5'de 
sınıflayın

.6 Dini gruplar
Temel numara olan 305.6'ya, 7.Tablo'dan 21-29 notasyonu arasında -2'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Hıristiyan Bilimciler 305.685; sonra 0* 
ekleyin ve çıkan sonuca 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Fransa'daki Hıristiyan Bilimciler 305.685044
Dini meslek edinmiş kişiler 305.92'ye alındı

.7 Dil grupları
Temel numara olan 305.7'ye, 6.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
İngilizce konuşan halklar 305.721; sonra 0* ekleyin ve çıkan sonuca 
2.Tablo’dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Güney Afrika’nın İngilizce 
konuşan halkları 305.721068



Irksal, etnik ulusal gruplar
Etnoloji, kültürel etnoloji, etnografya [tümü eskiden 306]; ırk ilişkilerini 
burada sınıflayın
Standart altbölümler için 305.8001-305.8009'u kullanın
Temel numara olan 305.8'e, 5.Tablo'dan 03-99 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Çinliler 305.8951, ABD’deki Çinliler 305.8951073
Özümsenmemiş (asimde edilmemiş) yerli ırksal, etnik, ulusal grupları 
306.08'de; fiziksel etnolojiyi 572'de sınıflayın

Belirli ırksal, etnik, ulusal grupların kapsamlı tarihi için 909.04'e ayrıca 
hkz.
Bkz. Kılavuz 306.08 ile 305.8

Mesleki ve çeşitli gruplar
Standart altbölümler için 305.9001-305.9009'u kullanın
Başka bir talimat verilmedikçe, 305.9'un altbölümlerinde yer alan iki ya da 
daha fazla özelliğe sahip karmaşık konulan en sonra gelen numarada 
sınıflayın. Örneğin işsiz bibliyografya uzmanları 305.9091 (305.90694 değil)
Mesleki hareketliliği burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 305.9 ile 305.5

Akrabalık özelliklerine göre kişiler
Temel numara olan 305.904'e, 7.Tablo'dan 043-046 notasyonunda - 
04'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin torunlar 305.90442

Kültürel düzeyleri, evlilik durumları, cinsel yönelimleri, özel 
toplumsal statülerine göre kişiler

Temel numara olan 305.906'ya, l.Tablo'dan 0863-0869 notasyonunda 
—086'yı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin eşcinseller (eşcinsellere 
özgürlük hareketi [eskiden 306.766] dahil) 305.90664, emekli askerler 
305.90697; ancak, baskın olmayan sosyoekonomik grupların üyelerini 
305.56; baskın olmayan dini grupların üyelerini 305.6; baskın 
olmayan ırksal, etnik, ulusal grupların üyelerini 305.8; suçlulan 364.3; 
cezai kurumların sakinlerini 365.6’da sınıflayın

Fiziksel ve zihinsel özelliklerine göre kişiler
Temel numara olan 305.908'e, 7.Tablo'dan 081-082 notasyonunda 
—08'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin yetenekli kişiler 
305.90829

.904

.906

.908

•909-.999 Mesleklerine göre kişiler
Temel numara olan 305.9'a, 7.Tablo'dan 09-99 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin dinle ilgili mesleklere sahip olanlar 305.92 [eski 305.6], 
posta işçileri 305.9383
Erkeklerin mesleklerini 305.33'de, kadınların mesleklerini 305.43'de 
sınıflayın



306 Kültür ve kurumlar
Kültür: Bir toplumun inançlarının, bir ulusa özgü adetlerin, törelerin, bilimin, 
teknolojinin, değerlerin, sanatların toplamı
Kurumlar: Toplumsal ilişkilerde davranış modelleri
Genel yaklaşım: Gruplar ve bir toplumun üyelerinin yaşamlarını sürdürmek için 
üstlendikleri roller, işlevler ve modeller
Kültür (halk kültürü), kültürel ve sosyal antropolojiyi burada sınıflayın
Etnoloji, kültürel etnoloji, etnografya 305.8'e alındı
Kültürel alış verişi 303.482’de, fiziksel antropolojiyi 573'de, belirli bir etnik 
grubun tarihini 900'de sınıflayın

Gelenekler ve halkbilimi için 390'a hkz.
Bkz. Kılavuz 305 ile 306, 909, 930-990

ÖZET
306.01-.09 Standart altbölümler 

.1 Alt kültürler

.2 Siyasal kurumlar

.3 Ekonomik kurumlar

.4 Kültürün belirli özellikleri

.6 Dini kurumlar

.7 Cinsiyetlerin ilişkilerine ait kurumlar

.8 Evlilik ve aile

.9 Ölüme ilişkin kurumlar

.08 Yerli ırksal, etnik, ulusal gruplar
Bir ulusun ekonomik ve toplumsal yaşamıyla bütünleşmemiş uzak 
topluluklarda yaşayan yerli grupların kültür ve kurumlarmı, etnolojilerini 
ve ırk ilişkilerini burada sınıflayın
Yerli ırksal, etnik ulusal gruplar dışındaki belirli gruplann kültür ve 
kurumlan 305'e alındı
Yerli olmayan ırksal, etnik, ulusal grupları 305.8'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 306.08 ile 305.8

.089 Belirli yerli ırksal, etnik, ulusal gruplar
Temel numara olan 306.089'a, S.Tablo'dan 03-99 notasyonunu 
ekleyin.Ömeğin Kuzey Amerikalı yerli gruplar 306.08997, 
Meksika'daki Kuzey Amerikalı yerli gruplar 306.08997072

.1 Alt kültürler
Örnek: Karşı kültürler, uyuşturucu kültürü
Bu numaranın kitle (halk) kültürü için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 306'da 
sınıflayın
Belirli grupların alt kültürlerini 305’de, toplumsal bir sorun olarak ele alınan 
uyuşturucu kültürünü 362.29’da sınıflayın



.23

.24

.25

.26

.27

.28

.34

.342

Siyasal kurumlar
İç ve dış barışı koruyan kurumlar
Hamilik, müşteri ilişkileri ile ilgili kapsamlı eserleri; siyaset sosyolojisini 
burada sınıflayın
Siyasal bilimleri 320'de, hukuku 340'da, kamu yönetimi ve askerlik bilimini 
350'de; belirli bir kurum içindeki hamilik müşteri ilişkilerini kurumla birlikte 
sınıflayın. Örneğin üretim sistemlerinde 306.34, sanatta 306.47

Bkz. Kılavuz 320 ile 306.2

306.23-306.25 Devlet kurumlan
Kapsamlı eserleri 306.2'de sınıflayın

Yasama kurumlan 

Yürütme kurumlan
Askeri kurumlan 306.27'de, polisi 306.28'de sınıflayın 

Yargı kurumlan 

Siyasi partiler

Askeri kurumlar
Askeri sosyolojiyi burada sınıflayın 

Askerlik bilimi için ayrıca 355'e hkz.

Polis kurumlan
Polis hizmetleri için ayrıca 363.2'ye hkz.

Ekonomik kurumlar
Üretim, dağıtım için toplumsal düzenlemeler
Ekonomik antropoloji; ekonomik sosyoloji; ekonomik gelişme sosyolojisi, 
tüketim sosyolojisini burada sınıflayın
Belirli mesleki grupları 305.9'da, barınmaya ilişkin ekonomik kurumlan 
307.336'da sınıflayın

Toplumsal sınıflar için 305.5'e, ekonomi için ayrıca330'a bkz.
Çalışma etiğinin felsefi özellikleri için ayrıca 174’e hkz.

Mülkiyet sistemleri
Örnek: Toprak işleme türleri

Üretim ve değişim sistemleri
Endüstriyel çatışmaları ve ilişkilerin sosyolojisini burada sınıflayın

Örgütsel davranış için 302.35'e; toplumsal değişimin bir aracı olarak 
ticaret (tecim) için 303.482'ye ayrıca hkz.

Kapitalizm Anamalcılık (Serbest girişim)
Ekonomik yönleri için ayrıca330.122'ye hkz.



.344

.345

.347

.349

.361

.361 3

.361 5 

.362

.363

.364

.365

İşbirliği
Kooperatiflerin ekonomik yönleri için ayrıca 334'e hkz.

Sosyalizm
Sosyalizm ile ilgili disiplinlerarası eserleri 335'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 335 ile 320.53, 306.345

Sendikalizm
Sendikalizm ile ilgili disiplinlerarası eserleri 335.82'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 335 ile 320.53, 306.345

Tanmsal sistemler
Bir üretim sistemi olarak plantasyon dahil
Tarım sosyolojisini [eskiden 307.72], toprak işleme sistemlerini 
burada sınıflayın
Toprağın mülkiyetiyle ilgili olmayan tarımsal üretim sistemlerini 
306.364'de sınıflayın

Emek sistemleri
Çalışma sosyolojisini, endüstriyel sosyolojiyi burada sınıflayın
Endüstriyel çelişkileri ve ilişkilerin sosyolojisini 306.34'de, çalışmanın 
ekonomik yönlerini 331'de sınıflayın

Genel yaklaşım
Örnek: İşe gitmeme, çalışma yaşamının niteliği, işsizlik 

Çalışma etiği
Emek sistemlerinde çalışma etiğinin ve eksikliğinin etkisi 

Çalışma etiğinin felsefi özellikleri için ayrıca 174’e hkz.

Cinsel iş bölümü

Kölelik
Toplumsal hir grup olarak köleler için ayrıca 305.567'ye hkz. 

Sözleşmeli ve akde bağlanmış emek 

Tarımsal emek sistemleri
Genel olarak tarımsal meslekleri; toprak mülkiyeti içermeyen tarımsal 
üretim sistemlerini, örneğin balıkçılığı, avcılığı, toplayıcılığı, burada 
sınıflayın
Tarımsal köleliği 306.362'de, tarımda sözleşmeli ve akde bağlı emeği 
306.363'de sınıflayın

Tarımsal gelir paylaşım sistemleri için 306.365'e hkz.

Tarımsal gelir paylaşım sistemleri
Sertliği, ortakçılık ve yarıcılığı burada sınıflayın



.366 Özgür emek sistemleri
Tarımsal sistemlerde özgür emeği 306.364'de sınıflayın

.368 Tarım dışı meslekler

İşbölümünü, ayrı ayn ele alınan meslekleri burada sınıflayın
Mesleğe göre tanımlanmış toplumsal gruplan 305.909-305.999'da 
sınıflayın

Cinsiyete göre iş bölümü için 306.3615'e; genel olarak tarımsal 
meslekler için 306.364'e hkz.

.38 Emeklilik
Emeklilik rehberleri için 646.79'a ayrıca hkz.

.4 Kültürün belirli özellikleri
Başka yerde belirtilmeyen
Cadılık furyalan [eski: 900], büyü, simgeler, yemek alışkanlıklan, vücut 
biçimi sosyolojileri dahil
Bu numaranın, halk kültürü, kültürel kurumlarla ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 306’da sınıflayın
Eğitsel kurumlan, eğitimin sosyolojisini 370.19'da; cadılık furyaları ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri 133.43'de sınıflayın

.42 Bilgi sosyolojisi
Zihinsel yaşamın, bilginin sosyolojisini burada sınıflayın 
Bilgi sosyolojisinin belirli durumlarını 306.44-306.48'de sınıflayın

.44 Dil
Sosyolinguistiği [eski: 401.9] burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 400.143 ile 402, 405, 306.44, 400.19 

.440 89 Irksal, etnik, ulusal gruplara göre tarih ve tanım
Etnolinguistiği [eski: 408.9] burada sınıflayın

.446 tkidillilik ve çokdillilik
Farklı diller çevresinde odaklanan farklı kültürel geleneklerin 
bulunduğu bir bölgenin sakinleri arasında geçerli olan biçimdeki iki 
kültürlülük ve çok kültürlülüğü burada sınıflayın
İkidilliliğin ve çokdilliliğin dil planlama ve politika oluşturma 
kapsamında ele alınışını 306.449'da sınıflayın

İkidilliliğin dilbilimsel yönleri için ayrıca 400.42'ye hkz.



.449 Dil planlama ve politikası
Birden fazla dil kullanan toplulukların iletişim sorunlarını çözmek için 
dille ilgili politikalar geliştirmeyi burada sınıflayın

.449 09 Tarihi ve kişilere göre ele alış
Belirli modem dünyadaki kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele 
alışları 306.4494-306.4499'da sınıflayın (306.449094
306.449099 değil)

.449 4-.449 9 Modem dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alış
Temel numara olan 306.449'a, l.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Hindistan'ın dil politikası 306.44954

.45 Bilim
Bilimsel ve insancıl kültürleri karşılaştıran eserleri burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 303.483 ile 306.45,306.46

.46 Teknoloji
Bkz. Kılavuz 303.483 ile 306.45,306.46

.461 Tıp
Tıp, sağlık, hastalık sosyolojisini burada sınıflayın
Tıbbi refah sorunları ve hizmetlerin toplumsal yönlerini 362.1042'de 
sınıflayın

.47 Sanat
El sanatlarının sosyolojisini 306.489'da sınıflayın 

.48 Eğlence

.481 Genel konular
Örnek: Oyun, eğlence, nükte ve mizah 

.481 2 Boş zaman
Serbest zamanı burada sınıflayın

.482 Kumar

.483 Spor
Atletizm olayları üzerindeki bahisleri 306.482'de sınıflayın

.484 Müzik, dans, tiyatro

.485 Televizyon, radyo, film

.487 Hobiler ve oyunlar
Sporu 306.483'de, oyunlarla ilgili kuman 306.482'de sınıflayın 

.488 Okuma

.489 El sanatları



.732

.734

.735

.736

[.737]

.738

Dini kurumlar
Burada sınıflanması için, kurumların laik, dini olmayan bir bakış açısından 
ele alınmış olması gerekir
Din sosyolojisini burada sınıflayın
Temel numara olan 306.6'ya, 230-290 arasında 2'yi izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin toplumsal bir kurum olarak Pazar (Kilise) okulları 306.668, 
toplumsal bir kurum olarak havra (sinagog) 306.69665
Hıristiyan kurumlan ile ilgili kapsamlı eserler için 306.63'ü kullanın
Belirli bir dinin ağırlıkta olduğu ülkelerdeki dini kurumlar ile ilgili genel 
eserleri, belirli bir dinin temsilcisi olarak ele alınmamışlarsa, 306.609'da 
sınıflayın

Toplumsal teoloji için 29l.l7'ye, Hıristiyan toplumsal teolojisi için 261'e 
ayrıca hkz.

Cinsiyetlerin ilişkilerine ait kurumlar
Cinsiyet, cinsel aşk, cinsel ilişkilerle ilgili disiplinlerarası eserleri [eski: 612.6] 
burada sınıflayın
Evlenmemiş ebeveynler 306.856'ya alındı

Cinsel etik için 176’ya; çeşitli cinsel ilişkilere ait sorunlar ve tartışmalar 
için 363.4'e; cinsel suçlar için 364.153’e; cinsel adetler için 392.6’ya; 
cinsel sağlık (hijyen) için 613.95’e; cinsel teknikler için 613.96’ya; 
iyileştirilebilir bozukluklar olarak ele alınan cinsel uygulamalar için 
616.8583'e hkz.
Bkz. Kılavuz 155.34 ile 306.7

Genel kurumlar
Buluşma davranışlarını burada sınıflayın 
Grup seks 306.77'ye alındı 

Evlilik için 306.81'e bkz.

Evlenmeme yemini 

Flört
Flört adetleri için ayrıca 392.4'e hkz.

Birlikte yaşama
Eski başlık; Evliliğin söz konusu olmadığı ilişkiler 
Üç kişilik beraberlik, özgür aşk dahil

Evlilik dışı ilişkiler

Yasaya aykırılık
306.874'e alındı

Eşcinsel evlilikler



.74 Fahişelik
Bir meslek olarak fahişelik için 331.76130674’ e, toplumsal bir sorun 
olarak fahişelik için 363.44’e, hir suç olarak fahişelik için 364.1534'e 
ayrıca bkz.

.742 Kadınlar tarafından
Çocuk fahişeleri 306.745'de sınıflayın

.743 Erkekler tarafından
Çocuk fahişeleri 306.745'de sınıflayın

.745 Çocuklar tarafından

.76 Cinsel yönelim
Belirli yönelimlerle ilgili uygulamaları 306.77'de sınıflayın

.762 Nötr (cinsiyetsiz) cinsel yönelim

.764 Heteroseksüellik

.765 Biseksüellik

.766 Homoseksüellik
Eşcinsel özgürlük hareketi 305.90664'e alındı

.766 2 Erkek eşcinselliği

.766 3 Kadın eşcinselliği (Lezbiyenlik)

.77 Cinsel uygulamalar
Örnek; Grup seks [c5Â:/306.73], fetişizm, travestilik

Toplumsal bir sorun olarak pornografi için 363.47'ye, halkın ahlakına 
karşı işlenmiş bir suç olarak pornografi için 364.174’e, hir cinsel suç 
olarak pornografi için 364.153'e ayrıca bkz.

.772 Mastürbasyon (İstimna)

.773 Cinsel sapıklık (Livata)
Oral seks için 306.774'e bkz.

.114 Oral seks

.775 Sadizm
Sado-mazoşizmi burada sınıflayın

Mazoşizm için 306.776’ya hkz.

.776 Mazoşizm
[.777] İnsest (Akrabalar arasında cinsel ilişki)

306.877’ye alındı

[.778] Grup seks
Numara kullanılmıyor; 306.77’de sınıflayın

[.779] Vahşilik
Numara kullanılmıyor; 306.77'de sınıflayın



.8 Evlilik ve aile
Evlilik öncesi ve evlilik danışmanlığı için ayrıca 362.8286'ya hkz.

ÖZET
306.81 Evlilik

.82 Eş seçimi modelleri

.83 Akrabalık sistemlerinin tipleri

.84 Evlilik tipleri

.85 Aile

.87 Aile içi ilişkiler

.88 Aile düzenlemelerinin değiştirilmesi

.89 Ayrılma ve boşanma

.81 Evlilik
Evlilik ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Eşcinsel evliliği 306.738’de, eş seçimi modellerini 306.82'de, evlilik 
düzenlemelerindeki değişiklikleri 306.88’de; evliliğin diğer özelliklerini 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin cinsel teknikler 613.96

Evlilik tipleri için 306.84'e bkz.

.82 Eş seçimi modelleri
Örnek: İçerden evlenme (endogami), dışardan evlenme (ekzogami) 
Flörtü 306.734'de sınıflayın

Eş seçimi adetleri için 392.4'e, eş seçimi ve buluşma davranışlarıyla 
ilgili pratik rehberlik için 646.77'ye ayrıca hkz.

.83 Akrabalık sistemlerinin tipleri
Örnek: Anne soyundan, baba soyundan, totem soyundan

.84 Evlilik tipleri
Örnek: Resmi nikâhsız birlikte yaşama (imam nikâhı), yeniden evlenme

.842 Eşlerin sayısına göre

.842 2 Tek eşlilik (Monogami)

.842 3 Çok karılılık ve çok kocalılık (Poligami ve poliandri)

.843 Dinlerarası evlilik
Eşlerin farklı dinlere ya da aynı dinin farklı mezheplerine mensup 
olduğu evlilikler

.845 Kültürlerarası evlilikler
Farklı ülkelerin yurttaşları arasındaki evlilikleri burada sınıflayın

.846 Irklararası evlilikler
Melezleşmeyi burada sınıflayın



.85

.852

.853

.854

.855

.856

.857

.858

.859

.87

.872

Aile
Kan bağı bulunmayan aile dahil
Aileyle ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Ailenin belirli bir yönünü konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin akrabalık 
sistemleri 306.83, uyumlu aile ilişkilerinin sağlanması 646.78

Aile içi ilişkiler için 306.87’ye, aile düzenlemelerinin değiştirilmesi 
için 306.88'e hkz.
Tek tek üyeler üzerinde ailenin psikolojik etkisi için ayrıca 155.924'e 
bkz.

Kırsal aile
Kırsal sosyoloji için ayrıca 307.72'ye hkz.

Yarı kentsel aile (Banliyö ailesi)
Yarı kentsel (banliyö) toplulukları için ayrıca 307.74'e hkz.

Kentsel aile
Kent sosyolojisi için ayrıca 307.76'ya hkz.

Çekirdek aile
Tek ebeveynli aileyi 306.856'da sınıflayın

Tek ebeveynli aile
Evlenmemiş ebeveyni {eski: 306.7], velayetin tek ebeveyne ait olduğu 
boşanmış aileleri burada sınıflayın

Geniş aile
Geniş aile içindeki akrabalık sistemlerini 306.83'de sınıflayın 

Ataerkil aile 

Anaerkil aile 

Aile içi ilişkiler
Örnek: Kayınlık (evlilik yoluyla gelen) ilişkileri 
Doğum sırası dahil

Aile düzenlemelerinin değiştirilmesi için 306.88'e bkz.
Ailelere verilen toplumsal hizmetler için 362.82’ye, uyumlu aile 
ilişkileri sağlamaya yönelik pratik rehberler için 646.78'e ayrıca hkz.

Karı-koca ilişkileri
Cinsel teknikler için ayrıca 613.96'ya hkz.



Ebeveyn-çocuk ilişkileri
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örnek: Yasal olmayan ilişkiler [eski 306.737], üvey ebeveyn-üvey 
çocuk ilişkisi, evlat edinilmiş çocuk, tek çocuk, en küçük çocuk
Aileler içindeki kuşak farklarım burada sınıflayın
Kuşak farkları ile ilgili kapsamlı eserleri 305.2'de sınıflayın

Çocuk yetiştirme (ebevenlik) için ayrıca 649'a hkz.

.874 2 Baba-çocuk ilişkileri
Babalık sosyolojisini burada sınıflayın

.874 3 Anne-çocuk ilişkileri
Annelik sosyolojisini burada sınıflayın

.874 5 Büyük ebeveynler- çocuk ilişkileri

.875 Kardeş ilişkileri

.875 2 Erkek kardeşler arasındaki ilişkiler

.875 3 Erkek ve kız kardeşler arasındaki ilişkiler

.875 4 Kız kardeşler arasındaki ilişkiler

.877 insest (akrabalar arasındaki cinsel ilişki) [eski 306.777]

.88 Aile düzenlemelerinin değiştirilmesi
Örnek: Terketme, ölüm

Ayrılma ve boşanma için 306.89'a hkz.

.89 Ayrılma ve boşanma
İki çekirdekli aile, ortak velayet dahil ,
Boşanmış ailelerde ebeveyn-çocuk ilişkilerini 306.874'de, velayetin tek 
ebeveyne ait olduğu boşanmış aileleri 306.856'da sınıflayın

.9 Ölüme ilişkin kurumlar
Ölümle ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Ölümün belirli yönlerini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin ölüm psikolojisi 
155.937, cenaze ayinleri ve törenleri 393.9

Topluluklar
Bkz. Kılavuz 307



.1

.12

307.1-307.3 Toplulukların belirli özellikleri
* ile belirtilmiş her terim için notasyona aşağıdaki gibi ekleme yapın;

01-09 Standart altbölümler
Belirli tür topluluklar

l'e 307.72-307.77 arasında 307.7'yi izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin kentler 16

1

Kapsamlı eserleri 307'de sınıflayın

*Planlama ve gelişim

^Planlama
Şehir planlamasının fiziksel yönleri için ayrıca 71 l'e hkz.
Bkz. Kılavuz 711 ile 307.12

*Gelişim
İnsan yerleşmelerini burada sınıflayın
Yeniden iskânı 307.2'de, yeniden gelişmeyi 307.34'de sınıflayın

*Nüfus
Büyüklük, bileşim; topluluk içinde, topluluk içine ve topluluk dışına göçler 
Desentralizasyon (adem-i merkeziyetçilik), yeniden iskân dahil

*Kırsal topluluklardan kentsel topluluklara göç
Kırsal göçü burada sınıflayın

*Kentsel topluluklardan kırsal topluluklara göç
Kentsel göçü burada sınıflayın

*Yapı

.32
Topluluklar içindeki göçü 307.2’de sınıflayın
*Fiziksel yerleşim

.33 *Kullanım modelleri

.332 ^Endüstriyel kullanım

.333 *Ticari kullanım

.334 *Eğlence amaçlı kullanım

.336 *Konutsal kullanım
Barınmada, yerine geçme hakkı dahil 
Bannma modellerini, barınma sosyolojisini burada sınıflayın 

Konut programları için ayrıca363.58'e bkz.
Bkz. Kılavuz 307.336 ile 307.34,363.5 

*307.1-307.3'te belirtildiği gibi ekleyin



.336 2

.336 4 

.336 6 

.34

.342

.344

.346

.7

.72

.74 

.740 9

.760 9

*Mahalleler
Getto'ları (azınlık mahalleleri) 307.3366'da sınıflayın 

*Kenar mahalleler 

^Gettolar (Azınlık mahalleleri)

*Yeniden geliştirme
Topluluk planlamasını 307.12'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 307.336 ile 307.34,363.5

*Kent merkezi

*Kenar mahallelerin ıslahı

*Parklar ve eğlence alanları

Belirli topluluk türleri
Belirli tür toplulukların belirli yönlerini 307.1-307.3'de sınıflayın

Kırsal topluluklar
Kır sosyolojisini, kırsal köyleri burada sınıflayın 
Topluluklar olarak ele alınan plantasyonlar dahil 
Tarım sosyolojisi 306.349'a alındı
Bir üretim sistemi olarak ele alınan plantasyonu 306.349'da sınıflayın

Yarıkentsel topluluklar (Banliyö toplulukları)
Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Belirli yan kentsel topluluklar 307.7609'a alındı

Kentsel topluluklar
Kent sosyolojisini, kentlerle ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Yarı kentsel toplulukları 307.74'de sınıflayın

Tarihi ve coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli yarı kentsel toplulukları [eskiden 307.7409], büyüklüğü 
[eskiden 307.762-307.764] ve türü [eskiden 307.766-307.768] ne 
olursa olsun belirli kentsel toplulukları burada sınıflayın

307.762-307.764 Büyüklüğüne göre kentsel topluluklar
Kapsamlı eserleri 307.76'da sınıflayın
Büyüklüğüne bakılmaksızın belirli kentsel topluluklar 307.7609'a 
alındı

.762 Küçük kentsel topluluklar
Köylerle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Kırsal köyler için 307.72’ye hkz. 

*307.1-307.3'te belirtildiği gibi ekleyin



.764

Orta büyüklükteki kentsel topluluklar

Büyük kentsel topluluklar
Topluluk olarak metropolitan alanlan burada sınıflayın 

Oî ta büyüklükteki topluluklar için 307.763'e hkz.

.766

.767

.768

.77

.772

.114

.776

[308]

[309]

307.766-307.768 Türlerine göre kentsel topluluklar
Kapsamlı eserleri 307.76'da sınıflayın
Türüne bakılmaksızın belirli kentsel topluluklar 307.7609'a alındı

Madencilik ve endüstri kentleri
Şirketlerin kurduğu kentleri 307.767'de sınıflayın

Şirketlerin kurduğu kentler 

Yeni kentler

Kendi-kendine yeterli topluluklar 

Kabile toplulukları
Yerli ırksal, etnik, ulusal gruplann kültürü ve kurumlan bağlamında 
ele alınan kabile topluluklarını 306.08'de sınıflayın

Komünler
İsrail'deki kollektif çiftlikleri 307.776'da sınıflayın

İsrail'deki kollektif çiftlikler

[Kullanılmıyor]
En son 16. Basımda kullanıldı

[Kullanılmıyor]
En son 18. Basımda kullanıldı

310 Genel istatistikler
Disiplinlerarası niceliksel veri koleksiyonlan
Bir yerin genel istatistikleri dışında belirli bir konuyla ilgili istatistikleri, 
l.Tablo'dan 021 notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
şiddet suçlarının sonucu olarak ölüm istatistikleri 364.15021

istatistiksel verilerin analizi için 001.4225’e, istatistiksel verilerin sunuluşu 
için 001.4226'ya ayrıca hkz.

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Modem dünyadaki belirli kıtaların, ülkelerin, yerlerin genel istatistiklerini 
314-319'da sınıflayın (310.94-310.99 değil)



314
315
316
317
318
319

320

[311] [Kullanılmıyor]
En son 17. Basımda kullanıldı

[312] Nüfus istatistikleri (Demografik istatistikler)
Kapsamlı eserler 304.602l'e; belirli bir demografik konuyla ilgili istatistikler, 
l.Tablo'dan 021 notasyonu kullanılarak konuya alındı. Örneğin şiddet 
suçlarıyla meydana gelen ölümlerin istatistikleri 364.15021

[313] [Kullanılmıyor]
En son 14. Basımda kullanıldı

314-319 Modern dünyadaki belirli kıtaların, ülkelerin, 
yerlerin genel istatistikleri

Temel numara olan 3l'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Fransa 
istatistikleri 314.4
Kapsamlı eserleri 310'da sınıflayın

*Avrupa
*Asya
*Afrika
*Kuzey Amerika 

*Güney Amerika
*Dünyanm diğer bölgeleri *Pasifik Okyanusu adaları

Siyasal bilimler (Siyaset ve yönetim)
Hukuk için 340'a; kamu yönetimi ve askerlik bilimi için 350'ye bkz.

Siyasal kurumların ve süreçlerin sosyolojisi için ayrıca 306.2'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 320; 320 ile 302-307; 320 ile 306.2; 320 ile 909, 930-990

ÖZET
320.01-.09 Standart altbölümler

.1-.9 [Yapı ve işlevler, ideolojiler, durum ve koşullar ve ilgili konular]
321 Yönetim ve devlet sistemleri
322 Devletin, örgütlü gruplar ve onların üyeleriyle ilişkisi
323 Yurttaşlık hakları ve siyasal haklar
324 Siyasal süreç
325 Uluslararası göç ve kolonizasyon (Sömürgecilik)
326 Kölelik ve azat etme
327 Uluslararası ilişkiler
328 Yasama süreci

*314-319'da belirtildiği gibi ekleyin



ÖZET
320.01-.09 Standart altbölümler 

.1 Devlet

.3 Karşılaştırmalı yönetim

.4 Yönetimin yapısı ve işlevleri

.5 Siyasal ideolojiler

.6 Politika oluşturma

.8 Yerel yönetim

.9 Siyasal durum ve koşullar

.01 Felsefe ve kuram

.011 Genel kuram; sistemler
Yönetimin yapısı, yasallığı (meşruiyeti), rolü [tümü eski 320.2]; siyasi 
adalet, siyasal değişimi burada sınıflayın
Genel kuramın kişilere göre ele alınışını 320.092'de; ideolojiler 
anlamındaki belirli kuramları 320.5'de; yönetimin belirli özelliklerine 
ilişkin kuramları, özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin devletin 
kökenine ilişkin bir kuram olarak toplumsal sözleşme 320.11

Bkz. Kılavuz 320.011 ile 320.5 

.0113 Sistem analizi
Buradaki "sistem" sözcüğü sadece 003'ten türetilen kavramlan 
içerir. Örneğin sistem kuramı, modeller
Temel numara olan 320.0113'e, 003.1-003.8 arasında 003'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin bilgisayar modelleri ve 
simülasyon (tasımlayım) 320.01133, tahminler ve tahmin yürütme 
320.01132. Ancak belirli bir dönem ya da alanla ilgili tahminler 
ve tahmin yürütmeyi 320.9’da sınıflayın

.014 Dil (terminoloji) ve iletişim
Siyasal ikna ve propagandayı burada sınıflayın
İknayla ilgili disiplinlerarası eserleri 303.342'de, propagandayla ilgili 
disiplinlerarası eserleri 303.375'de sınıflayın

.019 Psikolojik yaklaşımlar

Siyasal karar verme dahil

Siyasal ikna ve propagandayı 320.014'de sınıflayın

.02-.08 Standart altbölümler

.09 Bir disiplin olarak siyasal bilimlerin (siyaset ve yönetim) tarihi,
coğrafi, kişilere göre ele almışı

Siyaset ve yönetimin tarihi ve coğrafi olarak ele alınışını, belirli bir 
dönem ya da alana ilişkin tahminleri ve tahmin yürütmeyi 320.9'da 
sınıflayın

.092 Siyaset felsefecileri ve bilimcileri
Belirli ideolojilerle birlikte anılan siyaset düşünürlerinin yaşam 
öyküleri 320.5'e alındı



.1 Devlet
Devletlerin örgütlenme sistemlerini 321'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 320

.101 Felsefe ve kuram
Devletin kökenine ilişkin kuramları 320.1 l'de sınıflayın

.11 Kökene ilişkin kuramlar
Toplumsal anlaşmayı burada sınıflayın

. 12 Topraklar (ülke)
Jeopolitiği burada sınıflayın
Uluslararası ilişkilerde jeopolitiği 327.10l'de, uluslararası hukukta 
topraklan 341.42'de, topraklardaki değişikliklerin tarihini 91 l'de 
sınıflayın

.15 Egemenlik
Ulusların kendi kaderini tayin hakkını burada sınıflayın
Egemenlikleri sınırlı devletleri 321.08'de sınıflayın
Bu numaranın öğeler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 320.l'de 
sınıflayın

[.156] Nüfus
Numara kullanılmıyor; 320.l'de sınıflayın

[.157] Egemenlik
Numara kullanılmıyor; 320.15'de sınıflayın

[.17] Oluşan devletler
Numara kullanılmıyor; 320.l'de sınıflayın

[.2] Yönetim
Bu numaranın yönetim ile ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 320'de sınıflayın
Yönetimin yapısı, yasallığı (meşruiyeti), rolü 320.01 l'e alındı

.3 Karşılaştırmalı yönetim
Belirli bir konunun karşılaştırılmasını konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
farklı ulusal meclislerdeki komite sistemlerinin karşılaştırılması 328.365

.309 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Herhangi biri, diğerine baskın değilse, iki yönetimle ilgili 
kıyaslamayı, 2.Tablo'da önce gelenle birlikte sınıflayın



.404

.404 9

.409

.41-.49

Yönetimin yapısı ve işlevleri
Yurttaşlık bilgisini burada sınıflayın
Yerel yönetimlerin, yönetimin daha üst kademeleriyle ilişkisi 320.8'e alındı 
Yönetimin yapılanmasını belirleyen sistemlerin analizini 321'de sınıflayın 

Karşılaştırmalı yönelim için 320.3'e hkz.
Bkz. Kılavuz 350-354 ile 320.4, 320.9

Kuvvetler ayrılığı
Yürütme organının diğer organlarla ilişkisini [eskiden 351.0037), 
yönetim organlarını burada sınıflayın
Belirli alanlardaki kuvvetler ayrılığını 320.41-320.49'da, yürütme 
organlarının kabine sistemlerini 321.8043'de, yasama denetimi ve 
yürütme organının gözetimini 328.3456'da sınıflayın

Yasama organı için 328'e; yargı organı için 347'ye; yürütme 
organı için 350'ye hkz.

Dikey kuvvetler ayrılığı
Merkezi bir yönetimin, ona bağlı bölgesel yetki alanlarıyla 
ilişkisini burada sınıflayın
Federal yönetimleri bölgesel yönetimlerle ilişkilendiren sistemleri 
321.023'de sınıflayın

Yerel yönetimlerin yönetimin üst kademeleriyle ilişkisi için 
320.8'e bkz.

Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışı 320.41-320.49'da sınıflayın

Coğrafi ele alış
Belirli devletlerdeki devlet ve yönetim sistemlerini burada sınıflayın
Temel numara olan 320.4'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin.Ömeğin 
Küba'da yönetimin yapısı 320.47291; sonra elde edilen numaraya 320.4'te 
belirtildiği biçimde standart altbölümleri ekleyin. Örneğin Küba'da 
kuvvetler aynlığı 320.4729104

Siyasal ideolojiler
Belirli ideolojilerle özdeşleşmiş siyaset düşünürlerinin yaşam öykülerini [eski 
320.092) burada sınıflayın
320.53209'da belirtilenlerin dışında, temel ideolojilerin belirli uluslarda 
geliştirilmiş ve uygulanmış şekilleri için l.Tablo'dan 09 notasyonunu kullanın. 
Örneğin Titoizm 320.532309497, Nazizm 320.5330943, ırk ayınmı 
320.560968
Devletin ya da yönetimin belirli yönleriyle ilgili ideolojik konumu, konuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin devrime ilişkin yönler 321.094

Bkz. Kılavuz 320.011 ile 320.5; 320.5 ile 320.9, 324



.51

.512

.513

Liberalizm

Geleneksel liberalizm
Rasyonalizmi, bireyciliği, sınırlı yönetimi vurgulayan ideolojiler ve 
kuramlar
Libertarianizm (düşünce ve davranışlarda özgürlük yanlılığı) dahil 
Muhafazakârlık için ayrıca 320.52'ye bkz.

Çağdaş liberalizm
Yurttaşların refahı için devletin sorumluluklarını vurgulayan 
ideolojiler ve kuramlar

Muhafazakârlık
İnsan aklı ve zekâsının sınırlarını, geleneklerin değerini, toplumsal 
değişim konusunda ihtiyatlı tutumları vurgulayan ideoloji ve kuramlar

Geleneksel liberalizm için ayrıca 320.512'ye bkz.

Kollektivizm ve faşizm
Yeni sol, radikalizm, totaliteryanizm, otoriteryenizmle ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın

Dini yönelimli otoriteryenizmi 320.55'de sınıflayın 
Bkz. Kılavuz 335 ile 320.53, 306.345

.531

.531 2

.531 5 

.532

.532 09

320.531-320.532 Belirli kollektivist ideolojiler
Kapsamlı eserleri 320.53'de sınıflayın

Sosyalizm
Otoriter olmayan sistemler

Sosyalizmin otoriter sistemleri için ayrıca 320.532'ye bkz. 

Marksist olmayan ve yan-Marksist sosyalizm
Örnek: Hıristiyan sosyalizmi, Fabian sosyalizmi 

Marksist sosyalizm (Sosyal demokrasi. Demokratik sosyalizm) 

Komünizm
Kollektivizmin Marksist sistemleri ile ilgili kapsamlı eserleri, 
sosyalizmin otoriter sistemlerini burada sınıflayın
Otoriter olmayan Marksist sosyalizmi 320.5315'de sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Sovyetler Birliği'nde geliştirilen ve uygulanan komünizmi 
320.5322'de, belirli uluslarda geliştirilen ve uygulanan diğer 
sistemleri 320.532309'da sınıflayın. Örneğin Maoizm 
320.53230951



.532 2 Marksizm-Leninizm

.532 3

.533

.54

.540 956 94 

.549

Sovyetler Birliği'nde geliştirilen ve uygulanan komünizmi burada 
sınıflayın
Komünizmin çeşitli biçimlerini 320.5323'de sınıflayın

Troçkizm için 320.5323'e hkz.

Komünizmin çeşitli biçimleri
Sovyetler Birliği'nde benimsenenden farklı komünizm, 
Marksizm-Leninizm sistemleri
Troçkizm dahil

Faşizm

Nasyonalizm (Milliyetçilik)
Etnik milliyetçiliği, "pan" (bütünleştirme) hareketlerini burada sınıflayın 

Siyonizm [eski 956.54001]

Bölgesel milliyetçilik
Tek bir dili ya da mevcut tek bir devleti odak almayan milliyetçilik. 
Örneğin Pan-lslavizm (320.5490947)

.55 Dini yönelimli kuramlar ve ideolojiler
Örnek: Teokrasi

Hıristiyan sosyalizmi için 320.5312’ye bkz.

.56 Irkçılık
Irksal üstünlük varsayımına dayanan ideolojiler 

Nazizm için ayrıca 320.5330943'e bkz.

.57 Anarşizm

.6 Politika oluşturma
Programlann ve önerilerin, politika incelemelerinin planlanması, 
oluşturulmasını burada sınıflayın
Politika oluşturmanın belirli bir yönünü söz konusu yönle birlikte sınıflayın. 
Örneğin siyasi parti programlannın oluşturulması 324.23, yasamayla ilgili 
kulis etkinlikleri 328.38, kamu yönetiminde politika saptama 351.0072. Belirli 
bir konuyla ilgili politika oluşturma ve kamu politikasını konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin ekonomik gelişme politikaları 338.9, toplumsal politika 
361.61



.8 Yerel yönetim
Yerel yönetimlerin, yönetimin daha yüksek kademeleriyle ilişkisini [eski 
320.4], sınırlan, biçimleri, türleri, yapısı ve işlevlerini burada sınıflayın
Ulustan daha büyük alanlar söz konusu olduğunda yerel yönetimlerin 
yönetimin daha üst kademelerle ilişkisini sağlayan sistemleri 321.0l'de 
sınıflayın

Yerel yönetim için ayrıca 352 'ye hkz.

.83 Ara düzeyler
Ulusal, eyalet ya da il düzeyindeki büyük yönetimler ve yerel yönetimler 
arasındaki kademeler
Örnek: Mahalleler, muhtarlıklar, köyler, bucaklar, ilçeler

.84 Kırsal yönetim

.85 Kent yönetimi
işletmeler dahil
Kentsel yönetimi burada sınıflayın

Belediye işletmelerinin idari yönleri için ayrıca 352.003'e hkz.

.854 Yönetim biçimleri
Örnek: Komisyon, kurul-yönetici, vali-kurul

.859 ilhak
ilhakın yönetsel yönleri için ayrıca 352.006’ya hkz.

.9 Siyasal durum ve koşullar
Siyaset ve yönetimin tarihi ve coğrafi olarak ele alınışını; siyasal kurum ve 
biçimlerin tarihi, tanımı ve eleştirel değerlendirmesini burada sınıflayın
Standart altbölümler için 320.9001-320.9008'i kullanın
Temel numara olan 320.9'a, 2.Tablo'dan 01-99 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Mısır'daki siyasal koşullar 320.962
Genel siyasi tarihi 900'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 320; 320 ile 909, 930-990; 320.5 ile 320.9,324; 350-354 ile
320.4,320.9

Yönetim ve devlet sistemleri
Devlet türlerini burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmemişse, 321'i sadece "sistem" ve "tür" söz konusu 
olduğunda ve sadece belirli bir devletten daha geniş alanlar için kullanın. 
Herhangi bir sistem ya da türün yönetimlerinin yapısı ve işlevleri ve belirli 
herhangi bir devletin sistemi ya da sistemleri için 320.4'ü kullanın
Standart altbölümler için 321.001-321.009'u kullanın
Yürütmenin başındaki kişinin seçim yöntemi 324’e alındı
Birbirine karşılık olabilecek siyasi ve ekonomik göstergeleri olan sistemlerle ilgili 
disiplinlerarası eserleri 330.1 ve 335'de sınıflayın



.023

.06

.08

Parçaları bütüne bağlayan sistemler
Örnek; Üniter sistemler (bütün denetimin merkezi yönetimlerde toplandığı 
sistemler)
Ulusal devletlerde bütünü parçalara bağlayan sistemleri 321.05'de, ideal 
devletlerde bütünü parçalara bağlayan sistemleri 321.07’de sınıflayın

Federal sistemler için 321.02’ye; imparatorluklar için 321.03’e; 
önerilen bölgesel ve dünya birlikleri için 321.04'e bkz.

Federal sistemler
Konfederasyonları burada sınıflayın
Önerilen bölgesel ve dünya federasyonlarını 321.04'de sınıflayın

Federal ve bölgesel yönetimleri ilişkilendiren sistemler
Belirli uluslardaki federal ve bölgesel yönetimleri ilişkilendiren 
sistemleri 320.4’de sınıflayın

İmparatorluklar
Bir grup ulusun bir tek egemen güç tarafından yönetildiği sistemler
Belirli imparatorluklan burada sınıflayın

Hakimiyetin genişletilmesi için uygulanan bir politika olarak 
emperyalizm için ayrıca 325.32'ye bkz.

Önerilen bölgesel ve dünya birlikleri
Üniter ya da federal
Belirli önerilen bölgesel ve dünya birliklerini, bir ya da birden fazla 
ulusun siyasal olanaklarıyla sınırlanmamış devletler ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın

imparatorluklar için 321.03'e bkz.

Ulus devletleri
Irksal ya da etnik grupların siyasal varlıkları olarak değerlendirilen 
devletler
Herhangi bir egemen devleti kapsamak üzere kullanılan "ulusal devlet" ya 
da "ulus" terimleri 320.l'de sınıflanır

Küçük devletler
Kent-devletleri, mini devletler dahil

Yerel yönetimler olarak kentler için 320.85'e, küçük devletlerin 
uluslararası rolü için 327.10l'e ayrıca bkz.

ideal devletler (Ütopyalar)
ideal bir sistem olarak anarşi dahil
Önerilen bölgesel ve dünya birliklerini 321.04'de sınıflayın

Egemenlik hakları sınırlı devletler
Örnek: Mandalar, himaye altındaki devletler



.09

.094

.12

.3

.4

.5

Yönetim sisteminde değişiklik 
Darbeler dahil
Belirli uluslarda yönetim sistemindeki değişiklikleri burada sınıflayın
321.09'u sadece değişim süreci için kullanın. Genel olarak önceki ve 
sonraki sistem ya da sistemler için 321'deki sistem ya da sistemler için bir 
numara kullanın; belirli bir ulustaki önceki ve sonraki sistem ya da 
sistemler için 320.4'de ulus için verilen notasyonu kullanın

Devrim
Devrim ile ilgili disiplinlerarası eserleri 303.64'de sınıflayın

Okur-yazar olmayan halkların yönetim sistemleri, eski ve ortaçağ 
yönetim sistemleri

Okur-yazar olmayan halkların yönetim sistemleri 
Eski ve çağdaş
Belirli alanlardaki okur-yazar olmayan halklann yönetim sistemlerini 
burada sınıflayın

Eski ve ortaçağ yönetim sistemleri
Feodal sistemi 321.3'de, saf demokrasiyi 321.4'de, elitist sistemleri 
321.5'de sınıflayın

.804 

.804 2

321.3-321.9 Yetkenin kaynağı ya da kullanımına göre tanımlanan 
yönetim sistemleri

Kapsamlı eserleri 321'de, belirli yargı alanlarındaki idari sistemleri, kaynağına 
ya da yetke uygulamasına bakmaksızın 320.43-320.49’da sınıflayın

Feodal sistem

Saf demokrasi

Elitist sistemler
Örnek: Aristokrasi, oligarşi, plütokrasi, teokrasi 
Otokrasi 321.6'ya alındı

Mutlak monarşi (Mutlakiyet)
Otokrasiyi [eski 321.5] burada sınıflayın 
Eski mutlak monarşiyi 321.14'de sınıflayın

Demokratik sistemler
Saf demokrasi için 321.4’e bkz.

Yürütmenin başındaki kişiye ilişkin seçim sistemleri
Başkanlık sistemi

Asıl yürütme gücünün yasamadan bağımsız olarak seçilmiş bir 
başkan tarafından uygulandığı bir sistem



[.804 209 73]

[.804 209 74-.804 209 79] 

[.804 209 969]

Amerika Birleşik Devletleri'nde 
324.630973’e alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin belirli eyaletlerinde
324.630974-324.630979’a alındı 

Hawai'de
324.6309969’a alındı 

.804 3 Kabine sistemleri
Asıl yürütme gücünün yasama organınca seçilmiş ve ona karşı 
sorumlu olan bir bakanlar kurulu tarafından kullanıldığı bir sistem

.86 Cumhuriyetler
Yürütmenin seçimini 321.804'de sınıflayın

.87 Sınırlı monarşiler (Meşrutiyet)
Yürütmenin seçimini 321.804'de sınıflayın

.9 Otoriter sistemler
Elitist sistemler için 321.5'e; mutlak monarşiler için 321.6'ya bkz.

.92 Komünist

.94 Faşist
Nazi sistemi dahil

322 Devletin örgütlü gruplar ve onların üyeleriyle ilişkisi
Düzenli siyasal partiler dışında devletin gruplarla ilişkisi
Burada belirtilmemiş belirli bir amaç için örgütlenmiş gmplan amaçla birlikte 
sınıflayın. Örneğin siyasi haklann genişletilmesi için örgütlenmiş gruplar 323.5

.1 Dini örgütler ve gruplar
Kilise ve devleti burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 322.1 ile 261.7, 291.177

.2 İşçi hareketleri ve grupları
Genel grevler dahil
Doğrudan doğruya işverenlere yönelik, ya da sınırlı ekonomik hedefler 
üzerinde odaUaşan genel grevleri 331.8925'de sınıflayın

Devletin örgütlenmemiş işçi sınıfıyla ilişkileri için ayrıca 323.3223'e hkz.

.3 Ticaret ve endüstri



.4 Siyasal eylem grupları
Protesto gruplarını; siyasal eylem gruplarının kullandığı seçim dışı taktikleri, 
örneğin yasalara aykırı davranma, pasif direniş, bu tür gruplar ve anayasal 
yetkeler arasındaki belirli tür çatışmalan, örneğin ayaklanmaları, burada 
sınıflayın
Çelişkiler ve bunların çözümüyle ilgili disiplinlerarası eserleri 303.6'da. 
siyasal eylem komitelerini (ABD kaynak-sağlama grupları) 324.4'de sınıflayın

.42 Devrimci ve yıkıcı gruplar
Siyasi partilerin, bu tür partilerin askeri ve doğrudan eylem kollarının 
devrimci ve yıkıcı etkinliklerini burada sınıflayın
Hem şiddet dışı siyasal etkinlikler, hem de devrimci etkinlikler gösteren 
partiler ve uluslararası hareketlerle ilgili kapsamlı eserleri 324'de 
sınıflayın

.420 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Siyasal ikna yöntemleri ya da belirtilen hedefleri ne olursa olsun 
belirli devrimci ve yıkıcı gruplan burada sınıflayın. Örneğin 
Filistin Kurtuluş Örgütü 322.42095694, Ku Klux Klan 
322.420973

Devrimci ve yıkıcı grupların genel tarih üzerindeki etkileri 
için ayrıca 909'a ve 930-990'a hkz.

.43 Baskı grupları
Acil ve görece sınırlı amaçlar güden gruplar

Siyasal süreçlerde baskı gruplarının rolünü 324.4'de; belirli baskı 
gruplarını, amaçlarıyla birlikte sınıflayın. Örneğin yasalann daha iyi 
uygulanması için çalışan bir grup 363.23

.44 Reform hareketleri
Önemli bir toplumsal işlevi değiştirmek isteyen gruplar
Bu numaranın protesto hareketleri için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
322.4'de sınıflayın
Belirli bir reform hareketini, yeniden biçimlendirmek istediği toplumsal 
işlerle birlikte sınıflayın. Örneğin kadınların çilesi hareketi 324.623, refah 
reformu 361.68

Bkz. Kılavuz 361.23-361.24 ile 322.44

.5 Askeri örgütler (Silahlı kuvvetler)

323 Yurttaşlık hakları ve siyasal haklar
Devletin yurttaşlarıyla ilişkisini; bireysel özgürlüğü, insan haklarını, insanlık 
haklarını burada sınıflayın
Devletin siyasi partiler ve ilgili örgütlenmelerle ilişkisini 324'de sınıflayın. 
Örneğin siyasal partilerle ilişkisi 324.204'de; yurttaşlık hakları hukukunu 
342.085'de; insan haklarının refahla ilgili yönlerini 361.614'de sınıflayın

Devletin örgütlü gruplar ve onların üyeleriyle ilişkileri için 322'ye hkz.



ÖZET
323.01-.09 [Standart aitbölümler, yurttaşların katılımı, direniş ve bastırma]

1. Baskın olmayan grupların yurttaşlık hakları, baskın olmayan
grupların siyasal hakları

.3 Diğer toplumsal grupların yurttaşlık ve siyasal hakları

.4 Belirli yurttaşlık hakları; yurttaşlık haklarının sınırlandırılması ve
askıya alınması 

.5 Siyasal haklar

.6 Yurttaşlık ve ilgili konular

.01 Felsefe ve kuram
Doğal haklan [eski 323.401] burada sınıflayın

.04 Özel konular

.042 Yönetsel süreçlere yurttaşların katılımı
Katılımcı demokrasiyi burada sınıflayın
Belirli bir konuda yurttaşların katılımını konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin kamu okullarının değerlendirilmesine katılım 379.154

.044 Direniş ve bastırma
Yurttaşlık haklarının sınırlanması ve askıya alınmasını 323.49'da 
sınıflayın

[.08] İnsan türlerine göre tarih ve tanım
Kullanmayın; baskın olmayan grupların yurttaşlık ve siyasal haklannı 
323.1'de, diğer sosyal grupların yurttaşlık ve siyasal haklarını 323.3'de 
sınıflayın

.1 Baskın olmayan grupların yurttaşlık hakları [eskiden 323.423], 
baskın olmayan grupların siyasal hakları

Bu numaranın devletin toplumsal gruplarla ilişkisiyle ilgili kapsamlı eserler 
için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 323'de sınıflayın
Irksal, etnik, ulusal gruplar dışındaki baskın olmayan belirli gruplan 323.3'de; 
baskın olmayan belirli grupların belirli yurttaşlık haklannı 323.4'de, belirli 
siyasal haklan 323.5'de sınıflayın

.109 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alışları 323.13-323.19'da 
sınıflayın (323.1093-323.1099 de^il)

. 11 Irksal, etnik, ulusal grupların üyeleri

.110 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli alanlardaki ırksal, etnik, ulusal gruplann üyeleriyle ilgili 
kapsamlı eserleri 323.13-323.19'da (323.11093-323.11099 değit)\ 
belirli yerlerdeki ırksal, etnik, ulusal grupların üyelerini 323.111- 
323.119'da sınıflayın



323

.111-.119

Dewey Onlu Sınıflama

Belirli ırksal, etnik, ulusal grupların üyeleri

323

Temel numara olan 323.11'e, S.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin devletin Yahudilerle ilişkisi 323.11924, Afrika kökenli 
Amerikalılarla ilişkisi 323.1196073
(Seçenek: Devletin Kuzey Amerika'lı yerli ırklarla ilişkisini 323.1197 
yerine 970.5'de, Güney Amerika'lı yerli ırklarla ilişkisini 323.1198 
yerine 980.5'de sınıflayın; 323.1197 ve 323.1198'i tercih edin)
Aynı zamanda toplumsal gruplann üyesi olan belirli ırksal, etnik, 
ulusal grupların üyelerini 323.3'de sınıflayın

.13-. 19 Baskın olmayan gruplann, ırksal, etnik, ulusal grupların belirli 
kıtalara, ülkelere, yerlere göre kapsamlı olarak ele alınışı

Temel numara olan 323.l'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin.
Örneğin Sovyet devletinin ulusal azınlıklarla ilişkisi 323.147
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlerdeki belirli ırksal, etnik, ulusal grupların ele 
alınışını 323.111-323.119'da; belirli kıtalar, ülkeler, yerlerdeki diğer 
baskın olmayan toplumsal toplulukları 323.3'de sınıflayın

.3 Diğer toplumsal grupların yurttaşlık ve siyasal hakları
Irksal, etnik, ulusal gruplann dışında kalanlar
Belirli bir sosyal topluluğun belirli yurttaşlık haklarını 323.4'de, belirli 
siyasal haklannı 323.5'de sınıflayın

.32 Sosyo-ekonomik sınıflar
Temel numara olan 323.32'ye, I.Tablo'dan 0862-0869 arasında -086'yı 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin işçi sınıfı 323.3223, aydınlar 
323.3231

.34 Kadınlar
Belirli sosyo-ekonomik sınıflardan kadınları 323.32'de sınıflayın

.35 Yaş grupları
Belirli bir sosyo-ekonomik sınıfın yaş gruplannı 323.32'de, belirli bir yaş 
grubundaki kadınları 323.34'de sınıflayın

.352 Genç insanlar
Çocukları burada sınıflayın

.353 Orta yaştaki yetişkinler
Bu numaranın yetişkinler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 323'de 
sınıflayın

.354 Yaşamın daha ileri evrelerindeki yetişkinler

.4 Belirli yurttaşlık hakları; yurttaşlık haklarının sınırlandırılması ve 
askıya alınması

Standart altbölümleri kullanmayın; 323.01-323.09'da sınıflayın
Bu numaranın yurttaşlık haklan ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 323'de sınıflayın



.42

.422

[.423]

.43

.442

.443

.445

.448 

.448 2

.448 3

.47

.48

Doğal haklar
323.01'e alındı

Yasaların koruyuculuğu açısından eşitlik

Dava usulüne ait haklar
Örnek; İhzar emri, jüri tarafından yargılanma

Baskın olmayan grupların yurttaşlık hakları
323.l'e alındı

Kişisel güvenlik
Silah bulundurma hakkı dahil 
Mahremiyet hakkını 323.448'de sınıflayın

Hareket özgürlüğü (Özgürlük)
Düşünce özgürlüğünü burada sınıflayın

Toplanma ve dernek kurma hakları için 323.47’ye; talepte bulunma 
hakkı için 323.48'e hkz.

Vicdan ve din özgürlüğü

Konuşma özgürlüğü

Yayın özgürlüğü
Bilgi alma hakkı dahil
Bilgilenme özgürlüğü, basın özgürlüğünü burada sınıflayın

Mahremiyet hakkı
Devletin gözetiminden özgür olmak

Mektupların denetimi, elektronik gözleme ve diğer gözetim yollan 
Devlete ait veri tabanlannı 323.4483'de sınıflayın 

Veri tabanlanndaki bilgilerin kötüye kullanılmaması özgürlüğü 
Resmi ve özel veri tabanlarındaki bilgiler

Ekonomik haklar (Mülkiyet)
İstihdama ilişkin haklar, sözleşme yapma özgürlüğü dahil 
Mülkiyet haklarını burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 323.46 ile 361.614

Toplanma ve demek kurma haklan 

Talepte bulunma hakkı
Talepte bulunma ve toplanma haklanyla ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Toplanma hakkı için 323.47'ye hkz.



.49 Yurttaşlık haklarının sınırlandırılması ve askıya alınması
Yasaların kötüye kullanılması, örneğin muhaliflerin, ruhsal sorunları 
olduğu iddiasıyla tutuklanması yoluyla eziyet etme dahil
Belirli hakların sınırlandırılması ve askıya alınmasını 323.42-323.48'de 
sınıflayın

[.490 8] İnsan türlerine göre tarih ve tanım
Kullanmayın; baskın olmayan gruplann haklarının 
sınırlandırılması ve askıya alınmasını 323.1'de, diğer toplumsal 
grupların haklarının sınırlandınlması ve askıya alınmasını 
323.3'de sınıflayın

.5 Siyasal haklar
Örnek: Temsil edilme, görev alma hakları 
Oy kullanma hakları 324.62'ye alındı
Toplanma hakkını 323.47'de, talepte bulunma hakkını 323.48'de; siyasal 
hakların kullanılmasını 324'de sınıflayın

[.508 İnsan türlerine göre tarih ve tanım
Kullanmayın; baskın olmayan gruplann siyasal haklarını 323.1'de, 
diğer sosyal toplulukların siyasal haklarını 323.3'de sınıflayın

.6 Yurttaşlık ve ilgili konular

.62 Yurttaşlık hakkının elde edilmesi
Yurttaşlık hakkının evlilik yoluyla elde edilmesi için 323.636'ya hkz.

.622 Doğum yoluyla

.623 Yurttaşlığa kabul edilme yoluyla

.629 Diğer yollarla
Örnek: Evlat edinme, toprak satın alma, bir yerde yaşama süresi

.63 Devletin yabancılarla ve yurttaşlık sorunu olan insanlarla ilişkisi

.631 Yabancılar
Sığınma (iltica) dahil
Yabancıların yurttaşlığa kabul edilmesini 323.623'de sınıflayın

.632 Vatansız kişiler

.634 Çift yurttaşlığı olan kişiler

.636 Farklı ulusların yurttaşları arasındaki evlilik
Yurttaşlık haklarının evlilik yoluyla elde edilmesi dahil

.64 Yurttaşlıktan çıkarma ve yurttaşlığa kabul etme

.65 Yurttaşların görevleri ve yükümlülükleri
Bağlılık dahil

.67 Pasaportlar ve vizeler



324 Siyasal süreç
Seçimleri, yöneticilerin seçim yöntemlerini [eskiden 321, 351.0034] burada 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 320 ile 909, 930-990; 320.5 ile 320.9, 324

ÖZET
324.01-.09 Standart aitbölümler

.1 Uluslararası parti örgütleri, yan kuruluşlar, etkinlikler

.2 Siyasi partiler

.3 Yan kuruluşlar

.4 Çıkar ve baskı grupları

.5 Adayların önerilmesi

.6 Seçim sistemleri ve işleyiş; oy verme

.7 Seçim kampanyalarının yürütülmesi

.9 Seçimlerin tarihi ve coğran olarak ele alınması

.025 Kişi ve kuruluş rehberleri
Seçilmiş görevlilerin listeleri ve rehberlerini [eskiden 351.22] burada 
sınıflayın
Belirli yetkilere sahip seçilmiş görevlilerin listelerini ve rehberlerini 
324.9’da sınıflayın

.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Seçimlerin tarihi ve coğrafi ele alınışını 324.9'da sınıflayın

.1 Uluslararası parti örgütleri, yan kuruluşlar, etkinlikler
Doğrudan doğruya belirli ulusal partiler tarafından kontrol edilmeyen
Devrimci ve yıkıcı etkinlikleri, parti örgütlerinin doğrudan eylem kollarını
322.42'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 324.1 ile 324.2,324.209, 324.21

.13

.14

.15

324.13-324.17 Temel olarak sağ-sol yelpazesi içinde tanımlanan partilerin 
uluslararası örgütleri, yan kuruluşları, etkinlikleri

Kapsamlı eserleri 324.1'de; temel olarak sağ-sol yelpazesi içinde 
tanımlanmayan partilerin uluslararası örgütleri, yan kuruluşları, etkinliklerini 
324.18'de sınıflayın

Sağcı partiler
Uluslararası anti-komünist birlikler ve etkinlikleri, monarşist partiler dahil 

Muhafazakâr partiler 

Merkez partileri 

Liberal partiler
Sosyal demokrat partiler için 324.172'ye hkz.



.17 Diğer solcu ve emek yanlısı partiler
Birinci Enternasyonal dahil

.172 Sosyal demokrat partiler

. 174 Otoriter olmayan sosyalist partiler
İkinci ve Sosyalist Enternasyonaller dahil

Sosyal demokrat partiler için 324.172'ye hkz.

.175 Komünist partiler
Üçüncü (Komünist) ve Dördüncü (Troçkist) Enternasyonaller, 
Kominform dahil

. 18 Diğer partiler
Sağ-sol yelpazesi içindeki konumlarına bakılmaksızın 
Örnek: Çevreciler, özgürlükçü partiler

.182 Dinci partiler

.183 Milliyetçi partiler

.2 Siyasi partiler
Devrimci ve yıkıcı etkinlikleri, partilerin doğrudan eylem kollannı 322.42'de, 
partilerin uluslararası örgütlerini ve etkinliklerini 324. l’de, yan kuruluşlanm 
324.3'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 324.1 ile 324.2, 324.209, 324.21 

[.202 3] Meslek, uğraşı, hobi olarak siyaset
Kullanmayın, 324.22'de sınıflayın

.204 Siyasi partilerin devlet ve yönetimle ilişkileri
Siyasi himaye dahil

.209 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Çağdaş dünyadaki ülkelerden daha geniş kıtalar ve bölgelere göre ele 
alışlan [c5Ü 324.24-324.29] burada sınıflayın

Çağdaş dünyadaki belirli ülkelerin ve ülkelerin parçalarının ele 
alınışım 324.24-324.29'da sınıflayın (324.2094-324.2099 değil)

Bkz. Kılavuz 324.1 ile 324.2, 324.209, 324.21; 324.24-324.29 ve 
324.209



.21 Parti türleri
Partilerin örgütlenmesini, finansmanını, partilere üyeliği burada sınıflayın
Genel olarak partilerin örgütlenme, üyelik, finansmanının
çağdaş dünyadaki belirli ülkeler ve ülkelerin parçalarıyla ilgili olarak ele
alınışı 324.24-324.29'a alındı
Temel numara olan 324.2l'e, 324.24-324.29 altındaki tablodan 02-08 
notasyonunda O'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin merkez partileri 
324.215
Belirli tür partilerde önderliği 324.22'de; belirli tür partilerin programlan 
ve ideolojilerini 324.23'de; çağdaş dünyadaki belirli bir ülkede ya da 
ülkenin bir parçasındaki belirli partileri ve parti türlerini 324.24-324.29'da 
sınıflayın

Önderlik için 324.22; kampanya finansmanı için 324.78'e hkz.
Bkz. Kılavuz 324.1 ile 324.2,324.209,324.21

.22 Önderlik
Önderlerin seçimi dahil
Bir insan tipi olarak politikacıları; bir meslek, uğraşı, hobi olarak 
siyasetiburada sınıflayın
Çağdaş dünyadaki belirli ülkelerde ve ülkelerin parçalarında partilerin 
önderliğinin genel olarak ele alınışını 324.24-324.29'da sınıflayın
Çağdaş dünyadaki belirli ülkelerde ve ülkelerin parçalanndaki belirli 
partilerin ve parti türlerinin önderliğini 324.24-324.29'da sınıflayın

Adayların belirlenmesi için 324.5'e bkz.

.23 Programlar ve ideolojiler
Platformları, kampanya literatürü ve propagandayı ve bunlarla ilgili 
eserleri burada sınıflayın
Temel numara olan 324.23'e, 324.24-324.29 altındaki tablodan 02-08 
notasyonunda O'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin merkez partilerin 
programları 324.235
Partilerin ideolojileri ve programlarının çağdaş dünyanın belirli 
ülkelerinde ve ülkelerinin belirli bölgelerinde genel olarak ele alınışı
324.24-324.29”a alındı

Çağdaş dünyadaki belirli ülkelerde ve ülkelerin parçalarında, belirli 
partilerin ve parti türlerinin programlarını ve ideolojilerini 324.24- 
324.29'da sınıflayın; belirli bir konuya ilişkin kampanya literatürü ve 
propagandayı konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin ABD'nin Vietnam 
Savaşı'na katılımıyla ilgili olanlar 959.7043373



.24-29 Çağdaş dünyada belirli ülkelerdeki partiler
Belirli ülkeler ve ülkelerin parçalarında genel olarak partilerin 
örgütlenme, üyelik, finansmanının ele alınışını [eski 324.21]; 
genel olarak partilerin önderliğini [eski 324.22], genel olarak partilerin 
programları ve ideolojilerini [eski 324.23], belirli partilerin yan kuruluşları 
ve aday belirlemelerini burada sınıflayın
Aşağıdakilere aykın özel bir talimat verilmemişse, temel numara olan 
324.2'ye belirli ülke için 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Fransa'daki partiler 324.244; sonra aşağıdaki gibi ekleyin:

001-009 Standart aitbölümler
02 Tarihi partiler

1945’ten önce olup artık varolmayan partiler 
Tarihi partiler ile ilgili kapsamlı eserleri 
324.212’de sınıflayın 

>03-08 Yeni partiler
1945'ten bu yana kurulmuş ve varlığını sürdüren
partiler
Belirli ülkelerdeki partilerle ilgili kapsamlı eserleri 
ülke için verilen temel numarada 324.24- 
324.29’da, belirli tür partilerle ilgili kapsamlı 
eserleri 324.2l’de sınıflayın

>03-07 Temel olarak sağ-sol yelpazesi içinde tanımlanan yeni
partiler

Kapsamlı eserleri ülke için verilen temel numarada
324.24-324.29’da sınıflayın; temel olarak sağ- 
sol yelpazesi içinde tanımlanmayan diğer yeni 
partileri 08’de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 324.24-324.29
03 Sağcı partiler

Monarşist partiler dahil
Bölgeci partiler 08’e, milliyetçi partiler 083'e
alındı

038 Faşist ve Nazi partileri
04 Tutucu partiler
05 Merkezci partiler
06 Liberal partiler

Sosyal demokrat partiler için 072'ye bkz.
07 Solcu ve işçi partileri
072 Sosyal demokrat partiler
074 Otoriter olmayan sosyalist partiler

Sosyal demokrat partiler için 072'ye hkz.
075 Komünist partiler
08 Diğer yeni partiler

Temel olarak sağ-sol yelpazesi içinde 
tanımlanmayanlar
Örnek: bölgeci [eski 03], çevreci, özgürlükçü, 
ayrılıkçı partiler

Bkz. Kılavuz 324.24-324.29
082 Dinci partiler
083 Milliyetçi partiler [eski 03]
(Seçenek: Belirli bir ülkenin belirli partilerini alfabetik olarak 
düzenleyin. Örneğin İngiliz İşçi Partisi 324.241)

Çağdaş dünyada ülkelerden daha geniş kıta ve bölgelerdeki parti 
örgütlerinin ele alınışı 324.209'a alındı

(devam ediyor)



.24-.29 Çağdaş dünyada belirli ülkelerdeki partiler (devam)
Partiler ile ilgili kapsamlı eserleri 324.2'de, belirli tür partilerle ilgili 
kapsamlı eserleri 324.2l'de, parti önderliğiyle ilgili kapsamlı eserleri 
324.22'de, parti programları ve ideolojileri ile ilgili kapsamlı eserleri 
324.23'de; belirli ülkelerde, genel olarak parti yan kuruluşlarının ele 
alınışını 324.309'da, genel olarak parti adaylıklarını 324.509'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 324.24-324.29 ve 324.209; 324.24-324.29
Parti sistemleri yukarıdaki modellerden sapma gösteren, seçilmiş 
belirli ülkeler için özel gelişmeler aşağıda belirtilmiştir

ÖZET
324.241 İngiltere'deki partiler

.268 Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki partiler

.271 Kanada'daki partiler

.273 ABD’deki partiler

.274-.279 ABD’nin ve Washington mıntıkasının partileri 

.294 Avustralya’daki partiler

.296 9 Hawaii’deki partiler

.241 Ingiltere'deki Partiler
Standart aitbölümler için 324..241001-324.241009'u kullanın

.241 02 Tarihi partiler
1945 öncesindeki ve artık varolmayan partiler
İrlanda'yla birleşmeden önce İngiltere'de varolan partileri, 
İskoçya'yla birleşmeden önce Ingiltere ve Galler'de varolan 
partileri burada sınıflayın

.24104 Muhafazakâr Parti

.241 06 Liberal Parti

.241 07 İşçi Partisi

.24109 Diğer partiler

Temel numara olan 324.24109'a. 324.24-324.29 altındaki 
tablodan 03-08 arasında O'ı izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Komünist Parti 324.2410975

.268 Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki partiler
Standart aitbölümler için 324.268001-324.268009'u kullanın

.268 02 Tarihi partiler
1945 öncesindeki ve artık varolmayan partiler



324.268 03-324.268 08 Yeni partiler [eskiden 324.26809] 
1945'ten bu yana kurulmuş ve varlığım sürdüren partiler 
Kapsamlı eserleri 324.268'de sınıflayın

324.268 03-324.268 07 Temel olarak sağ sol yelpazesi içinde tanımlanan yeni 
partiler

Kapsamlı eserleri 324.268’de, temel olarak sağ-sol yelpazesi içinde 
tanımlanmayan diğer partileri 324.26808'de sınıflayın

.268 03

.268 038 

.268 04

.268 05

.268 06

.268 07

.268 072 

.268 074

.268 075 

.268 08

.268 082 

.268 083

[.268 09]

Sağcı partiler
Ulusal parti 324.268083'e alındı 

Faşist ve Nazi partileri 

Muhafazakâr partiler
Union (Birlik) Partisi 324.26808'e alındı 

Merkez partiler
United (Birleşik) Partisi 324.26808'e alındı 

Liberal partiler
Liberal Parti [eski 324.26807] dahil

Sosyal demokrat partiler için 324268072'ye hkz.

Solcu partiler ve işçi partileri
Liberal Parti 324.26806'ya alındı 

Sosyal demokrat partiler 

Otoriter olmayan sosyalist partiler
Sosyal demokrat partiler için 324.268072'ye bkz. 

Komünist partiler 

Diğer yeni partiler
Sağdan sola uzanan çizgide yerleri belirlenemeyenler
Örnek; Union (Birlik) Partisi [eski 324.26804], Birleşik Parti 
[eski 324.26805], çevreci, özgürlükçü, bölgeci, ayrılıkçı 
partiler

Dinci partiler

Ulusal partiler
Örnek; Ulusal Parti [eski 324.26803], Afrika Ulusal 
Kongresi

Diğer partiler
324.26803-324.26808'e alındı



[.268 2-268 7]

.271 02

.271 04 

.271 05 

.271 06 

.271 07 

.271 09

.271 1-271 9

.273

.273 2

.273 22 

.273 23

.273 26

.273 27

.273 3

Güney Afrika eyaletlerinin partileri
Numara kullanılmıyor; 324.268'de sınıflayın

Kanada'daki partiler
Standart aitbölümler için 324.271001-324.271009'u kullanın 

Tarihi partiler
1945 öncesindeki ve artık varolmayan partiler 

Progressive Conservative Party (İlerlemeci Muhafazakâr Parti) 
Social Credit Party (Toplumsal İtibar Partisi)
Liberal Party (Liberal Parti)
New Democratic Party (Yeni Demokratik Parti)
Diğer partiler

Temel numara olan 324.27109'a, 324.24-324.29 altındaki 
tablodan 03-08 arasında O'ı izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin milliyetçi partiler 324.2710983

Kanada'nm eyaletleri ve yörelerindeki partiler
Temel numara olan 324.27l'e, eyalet ve bölge için 2.Tab|o'dan 
711-719 notasyonunda -71'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
Quebec'teki partiler 324.2714; sonra sonuca 324.271001
324.27109 arasında 324.271'i izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 
Parti Quebecois 324.2714098

ABD'deki Partiler
Belirli eyaletler ve Washington Mıntıkasındaki partileri 324.274- 
324.279'da sınıflayın
Tarihi partiler

1945 öncesindeki ve artık varolmayan partiler
Örnek: Amerikan ("Know-Nothing"/"Hiçbirşey-Bilme") Partisi, 
Free Soil Party (Özgür Toprak Partisi)
Federalist Parti
Whig Partisi (Amerikan bağımsızlık savaşı yanlısı parti 1834
1855)

National Republican Party (Ulusal Cumhuriyetçi Parti) dahil 

Jeffersoncu Cumhuriyetçi Parti 
Antifederalist Parti dahil 

Halkçı ve ilerlemeci partiler
Örnek: Progressive (İlerici) ("Bull Moose" ) Parti 

İlerici Parti (1948) için ayrıca 324.2737'ye bkz.

Sağdaki milliyetçi partiler
Örnek: American Independent Party (Amerikan Bağımsız Partisi)
Bölgeci partiler, örneğin States' Rights Party (Eyalet Haklan 
Partisi) (Dixiecrats) dahil



.2734

.2736

.2731

.27375 

.273 8

.274-.279

.274 7

.274 702

.274 703 

.274 704 

.274 706 

.274 707 

.274 709

Cumhuriyetçi Parti 

Demokrat Parti
Demokrat Cumhuriyetçi Parti dahil 

Solcu ve işçi partileri
Örnek: İlerici Parti (1948), Socialist Labor Party (Sosyalist Emek 
Partisi), Socialist Workers Party (Sosyalist İşçi Partisi)

Komünist Parti

Diğer yeni partiler
Örnek: Çevreci, özgürlükçü, yasaklamacı, dinci, ayrılıkçı partiler 

Bölgeci partiler için ayrıca 324.2733'e hkz.

ABD'nin ve Washington Mıntıkasının partileri
Temel numara olan 324.27'ye, eyalet ya da Washington Mıntıkası için 
2.Tablo'dan 74-79 notasyonunda -7'yi izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Kaliforniya'daki partiler 324.2794; sonra 0* ekleyin ve New 
York hariç sonuca 324.27301-324.2738 arasında 324.273'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Kaliforniya'daki Cumhuriyetçi Parti 
324.279404
Kapsamlı eserleri 324.273'de sınıflayın 

Hawai'deki partiler için 324.2969'a hkz.
New York için özel bir geliştirme aşağıda belirtilmiştir 

New York'taki partiler
Standart aitbölümler için 324.2747001-324.2747009'u kullanın 

Tarihi partiler
Temel numara olan 324.274702'ye, 324.27322-324.27327 
arasında 324.2732'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
Whig Partisi 324.2747023

Muhafazakâr Parti

Cumhuriyetçi Parti

Demokrat Parti

Liberal Parti

Diğer partiler
Temel numara olan 324.274709'a, 324.24-324.29 altındaki 
tablodan 03-08 arasında O'ı izleyen izleyen numaraları
ekleyin. Örneğin Komünist Parti 324.27470975 

*Standartaitbölümler için 00 ekleyin; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



.294 Avustralya'daki partiler
Standart aitbölümler için 324.294001-324.294009'u kullanın

.294 02 Tarihi partiler
1945 öncesindeki ve artık varolmayan partiler

.294 04 Country Party (Ülke Partisi)

.294 05 Liberal Parti

.294 06 Demokratik Emek Partisi

.294 07 Emek Partisi

.294 09 Diğer partiler
Temel numara olan 324.29409'a, 324.24-324.29 altındaki 
tablodan 03-08 arasında O'ı izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Komünist Parti 324.2940975

.294 1-294 8 Avustralya'nın eyaletleri ve bölgelerindeki partiler
Temel numara 324.294'e, eyalet ve bölge için 2.Tablo'dan 941
948 notasyonunda —94'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
New South Wales'deki partiler 324.2944; sonra sonuca 
324.294001-324.29409 arasında 324.294'ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin New South Wales'deki Emek Partisi 324.294407

.296 9 Hawai'deki partiler
Standart aitbölümler için 324.2969001-324.2969009'u kullanın
Temel numara olan 324.2969'a, 0 ekleyin ve sonuca 324.2732
324.2738 arasında 324.273'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
Hawai'deki Demokratik Parti 324.296906

Yan kuruluşlar
Siyasi partilere bağlı kuruluşlar, örneğin siyasi kulüpler, kadın örgütleri, 
gençlik örgütleri, spor kulüpleri, komünist cephe örgütleri
Siyasi partilerin devrimci ve yıkıcı eylem kollannı 322.42'de, uluslararası 
parti örgütlerinin yan kuruluşlanm 324.1'de, belirli partilerin yan kuruluşlarını
324.24-324.29'da sınıflayın

Çıkar ve baskı grupları
Yönetim dışı süreçlerde grupların etkisi ve etkinliklerini; siyasal eylem 
komitelerini (PACler; ABD kaynak yaratma grupları); yürütme ve yasamaya 
ilişkin kulis etkinlikleriyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Çıkar grupları ile ilgili kapsamlı eserleri 322.4'de, baskı grupları ile ilgili 
kapsamlı eserleri 322.43'de; yasama ile ilgili kulis etkinliklerini 328.38'de; 
belirli bir amaç güden kulis etkinliklerini amaçla birlikte sınıflayın. Örneğin 
ceza reformu için 364.6



Adayların önerilmesi
Kongre delegelerinin seçimini, aday gösterme kampanyalannı burada 
sımfîayın
İki ya da daha fazla parti söz konusuysa aday gösterme kampanyaları ye

m
4-
sa

sonuçlan (örneğin delege sayımlan ve aday seçimi) ile ilgili eserler id 
324.5'i kullanın. Bir tek partinin aday göstermesi söz konusuysa 324.2 
324.29'u; hem aday gösterme hem de seçim kampanyalan söz konusuy: 
324.9'u; aday gösterme kampanyasının genel tarih üzerindeki etkisi 
vurgulanıyorsa 930-990'ı kullanın
Belirli partilerin aday gösterme işlemlerini 324.24-324.29'da sınıflayın

.52 Yerel parti örgütleri ve atamayla

.54 Adayların seçilmesiyle

.56 Aday belirleme kongreleriyle
Kongre finansmanı için ayrıca 324.2l'e hkz.

.6 Seçim sistemleri ve işleyiş; oy verme
Örnek: Yeterinden fazla aday bulunan seçimler
Aday gösterme ve seçim sistemleri ve işlemleri ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Seçim kampanyalannın yürütülmesini 324.7'de sınıflayın 

Adayların belirlenmesi için 324.5'e hkz.
Bkz. Kılavuz 324.6 ile 342.07

.609 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış [tümü eski 324.9]

.62 Oy verme
Oy hakkım [eskiden 323.5], oy vermek için gereken nitelikleri burada 
sınıflayın

.623 Kadınların oy hakkı

.63 Seçim sistemleri
Örnek: Doğrudan ve dolaylı seçimler. Cumhurbaşkanını seçmek için 
toplanan seçmenler kurulu
Nispi temsil 328.3347’ye alındı

.630 973 Birleşik Devletler’in ikili seçim sistemi
Başkan seçimi yöntemini [eskiden 321.80420973, 353.034], 
valilerin sedm yöntemini [eskiden 321.80420973, 353.9134] 
burada sınıflayın

.630 974-.630 979 Birleşik Devletler’in belirli eyaletlerinde ikili seçim sistemi
Valilerin seçim yöntemini [eskiden 321.80420974
321.804209/9, J53.97-353.99 tablosundan 034 notasyonu ile 
birlikte kullanılarak 353.97] burada sınıflayın

Hawaii için 324.6309969’a hkz.
Hawaii’de ikili seçim sistemi

Vali seçim yöntemini [eskiden 321.804209969, 
353.9969034] burada sınıflayın

Seçmenlerin kütüğe kaydı 
Oy verme işlemleri 

Eski başlık: Oylama
Örnek: Başka bir yerden oy kullanma (yurtdışı vb.)
Gizli oy ve gizli oy sistemleri, oyların sayımı ve belgelenmesi, seçim 
görevlileri, oylama makinaları

Seçim hileleri
Kampanya finansmanındaki yolsuzlukları 324.78'de sınıflayın 
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.630 996 9

.64

.65



.68 Azil
Bir yöneticinin halk oyuyla azledilmesi 

.7 Seçim kampanyalarının yürütülmesi 
Eski başlık: Uygulamalı siyaset
Aday gösterme kampanyalarının yürütülmesini 324.5'de sınıflayın

.72 Strateji
Yurttaşların katılımı dahil

iletişim ortamlarının kullanımı ve etkisi için 324.73'e bkz.

.13 İletişim ortamlarının kullanımı ve etkisi

.78 Kampanya finansmanı
Parti finansmanı için ayrıca 324.21'e bkz.

.9 Seçimlerin tarihi ve coğrafî olarak ele alınışı
Kampanyaları, seçim sayımlannı ve sonuçlarını, oy verme davramşlanyla 
ilgili incelemeleri burada sınıflayın
Seçim sistemleri ve işlemlerinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı 
324.609'a alındı
Platformları, kampanya literatürü ve propagandayı ve onlarla ilgili eserleri 
324.23'de sınıflayın

.901-.905 Tarihi dönemler
Temel numara olan 324.90'a, I.Tablo'dan 0901-0905 notasyonunda 
—090'ı izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 19. yy'da seçim 
kampanyaları 324.9034

.91-.99 Coğrafi ele alış
Temel numara olan 324.9'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İngiltere'de siyasi kampanyalar 324.941; sonra sonuca 930-990 
arasındaki uygun altbölümlerden tarihi dönem numaralanm ekleyin. 
Örneğin İngiltere'de 1966 seçim kampanyası 324.9410856. Her durumda 
0* kullanın, ancak Kuzey Amerika ve Güney Amerika için 00* kullanın. 
Örneğin ABD'de 1964 seçimleri 324.9730923, Dünya Savaşları arasında 
Güney Amerika'daki seçimler 324.980033

i Uluslararası göç ve kolonizasyon (sömürgecilik)
Gönülsüz nüfus transferi, nüfus değiş-tokuşu dahil
İnsanların uluslararası hareketliliği ile ilgili disiplinlerarası eserleri 304.82'de 
sınıflayın

.09

.1

.109

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Çağdaş dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alışları 325.4- 
325.9'da sınıflayın (325.094-325.099 değil)

İçe göç
Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Çağdaş dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlerdeki göçü (hicret) 
325.4-325.9'da sınıflayın (325.1094-325.1099 değil)

*Standart aitbölümler için fazladan O'lar kullanın; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



.2 Dışa göç

.209 Tarihi ve coğrafi ele alış
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alışları 325.23-325.29'da 
sınıflayın (325.2093-325.2099 değil)

.21 Siyasi sığınmacılar
Yerinden edilmiş (tehcir) insanları burada sınıflayın

.210 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Bir ülkeden bir başka ülkeye sığınan insanlar ele alındığında 
anayurt içinde sınıflayın. Örneğin Kanada'daki Polonya'lı siyasi 
sığınmacılar 325.21094380971

.23-.29 Belirli kıtalardan, ülkelerden, yerlerden göç
Temel numara olan 325.2'ye, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Japonya'dan göç 325.252, Japonya'dan ABD'ye göç 325.2520973

.3 Sömürgecilik
Uzak bölgelerde siyasi dominyon uygulamalarını burada sınıflayın

.309 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Çağdaş dünyanın belirli yerlerindeki sömürgeciliği 325.4-325.9'da 
(325.3094-325.3099 değil), belirli ülkelerin sömürgeciliğini 325.33- 
325.39'da (325.3093-325.3099 değil) sınıflayın

.31 Sömürge yönetimi ve politikası
Belirli sömürgelerin kamu yönetimini 354'de sınıflayın

.310 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Mevcut sömürgelerin yönetimini ve onlarla ilgili politikaları 
325.313-325.319'da (325.31093-325.31099 değil)-, belirli ülkelerin 
sömürge politikalanyla ilgili kapsamlı eserleri 325.33-325.39'da 
(325.31093-325.31099 değil)-, belirli sömürgelerin iç yönetimini 
354'de sınıflayın

.313-.319 Mevcut sömürgelerin yönetimi ve onlarla ilgili politikalar
Temel numara olan 325.3l'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İngiltere'nin sömürgelerinde uyguladığı politikalar 325.3141, 
Ingiltere'nin Hint imparatorluğunda uyguladığı politikalar 
325.31410954

.32 Emperyalizm
Dış politika ile ilgili kapsamlı eserleri 327'de sınıflayın



.33-.39 Belirli ülkelerin sömürgeciliği
Belirli ülkelerin sömürge politikaları ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Temel numara olan 325.3'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin.
Örneğin İngiltere'nin sömürgeciliği 325.341, İngiltere'nin Batı Afrika'daki 
sömürgeciliği 325.3410966
Belirli ülkelerin mevcut sömürgelerle ilgili sömürge politikalarını 
325.3l'de sınıflayın

,4-.9 Çağdaş dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlere uluslararası göç ve 
buralardaki sömürgecilik

Belirli yerlerle sınırlı uluslararası göç ve sömürgeciliğin ele alınışı ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Temel numara olan 325'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
İsrail’e göç 325.5694
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlerden, belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göçü 325.23- 
325.29'da; belirli ülkelerin belirli kıtalar, ülkeler, yerlerdeki sömürgeciliğini 
325.33-325.39’da sınıflayın

326 Kölelik ve azat etme
Kölelik ile ilgili disiplinlerarası eserleri 306.362'de sınıflayın

327 Uluslararası ilişkiler
ülkeler arasındaki ilişkiler ile ilgili disiplinlerarası eserleri 303.482'de, ulusal bir 
politika olarak emperyalizmi 325.32'de, askeri bilimleri 355'de; belirli bir konuyla 
ilgili olarak uluslararası ilişkileri konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin Almanya ve 
Japonya arasındaki ticari görüşmeler 382.0943052

Bkz. Kılavuz 341 ile 327

[.01] Felsefe ve kuram
Kullanmayın, 327.101'de sınıflayın

.06 Kuruluşlar
İki ya da daha fazla hükümet tarafından oluşturulan kuruluşları 341.2'de 
sınıflayın

[.068] Yönetim
Kullanmayın; 351.89'da sınıflayın

.09 Tarihi ve coğrafi ele alış
Diplomasi tarihi, belirli alanların ya da blokların ya da belirli alanlar ya da 
bloklardaki uluslararası ilişkileri burada sınıflayın. Örneğin Orta 
Doğu'daki uluslararası ilişkiler 327.0956, Komünist bloğun dış ilişkileri 
327.091717
Belirli ulusların dış ilişkilerini ve diplomasi tarihini 327.3-327.9'da 
sınıflayın (327.093-327.099 değil)

.092 Kişiler
Diplomatlar 327.2092'ye alındı



.1 Uluslararası ilişkilerin genel konuları
Dış politikayı, uluslararası ilişkilerde emperyalizmi, uluslararası politikayı, 
iktidar politikasını burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmemişse belirli uluslann uluslararası ilişkileriyle ilgili 
genel konuları 327.3-327.9'da sınıflayın

.101 Uluslararası ilişkilerin felsefe ve kuramı
Küçük devletlerin rolü ve konumu, uluslararası ilişkilerin ekonomik 
temelleri dahil
Uluslararası ilişkilerin jeopolitiğini, uluslararası ilişkilerde iktidarın 
yapısını burada sınıflayın
Jeopolitik ile ilgili kapsamlı eserleri 320.12'de sınıflayın 

[.101 1] Jeopolitik
Numara kullanılmıyor; 327.101'de sınıflayın

. 11 Dış politika amaçlarına ulaşmanın belirli araçları
Bu numaranın uluslararası politika için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
327.l'de sınıflayın

Casusluk ve tahrip için 327.12'ye; propaganda ve sinir savaşı için 
327.14'e; diplomasi için 327.2'ye hkz.

.111 Ekonomik etkinlikler
Örnek; Dış yardım
Boykotlar ve yaptınmları 327.117'de sınıflayın

.112 İktidar sisteminin dengesi

.114 Etki alanları

.116 İttifaklar
Ortak güvenliği burada sınıflayın

.117 Zor kullanma ve zorlama tehditleri
Boykotlar ve yaptırımlar dahil 
Sinir savaşlarını 327.14'de, savaşı 355.02'de sınıflayın

. 12 Casusluk ve tahrip
Casusluk, tahrip, istihbarat toplamayla ilgili disiplinlerarası eserleri 
burada sınıflayın
Askeri casusluk ve tahribi 355.343'de sınıflayın 

. 120 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli uluslarda casusluk ve tahrip ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Belirli uluslar tarafından casusluk ve tahribi 327.123-327.129'da 
sınıflayın



.123-. 129 Belirli uluslar tarafından casusluk ve tahrip 327.3-327.9]
Temel numara olan 327.12'ye, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Fransa’nın casusluk faaliyetleri 327.1244, sonra bu ülkenin 
bir başka ülkedeki casusluk faaliyetleri için çıkan rakama 0* ekleyin 
ve 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Fransa'nın 
Komünist bloktaki casusluk faaliyetleri 327.124401717

.14

.17

.172

.174

.2

.202 5

.209 2

Propaganda ve sinir savaşı
Yanlış bilgilendirme faaliyetleri dahil
Propagandayla ilgili disiplinlerarası eserleri 303.375'de, siyasi 
propagandayla ilgili kapsamlı eserleri 320.014'de sınıflayın

Uluslararası çatışmalar
Savaşı 355.02'de, dış politika amaçlarına ulaşmanın belirli bir yolu olarak 
çatışmaları 327.1 l'de sınıflayın

Çatışmaların hgrışçı yoldan çözümü için ayrıca 327.17’ye bkz.

Uluslararası işbirliği
Enternasyonalizmi, çelişkilerin çözümlenmesini burada sınıflayın
Belirli uluslann resmi olmayan kuruluşlarının, akımlannın ve bireylerinin 
etkinlikleri, belirli uluslann dış ilişkileri 327.3-327.9'da değil, burada 
sınıflanır
Uluslararası kuruluşları 341.2'de sınıflayın 

Barışın sağlanması ve uluslararası düzen 

Silahsızlanma ve silahlann denetimi

Diplomasi
Diplomasi yöntemleri ve üslubu için (protokol dahil) 327.2'yi; diplomatik 
ilişkilerin özü ve içeriği için 327'yi kullanın
Diplomatik tavırlan belirleyen yasaları ve kuralları 341.33'de; diplomasi 
âdetlerini 399'da sınıflayın

Rehberler
Diplomatik listeleri [eskiden 351.892] burada sınıflayın 

Diplomatlann kişilere göre ele alınışı [eskiden 327.092]
Belirli ülkelerin büyükelçi düzeyinde olmayan diplomatlarının 
kişilere göre ele alınışı 327.3-327.9'a alındı
Belirli ülkelerin büyükelçilerinin kişilere göre ele alınışını 327.3- 
327.9’da sınıflayın

*Standart aitbölümler için 00 ekleyin, l.Tablo’nun başındaki talimatlara bkz.



328

.3-.9 Belirli ulusların dış ilişkileri
Belirli uluslann büyükelçi düzeyinde olmayan diplomatlarının kişilere göre 
ele alınışını [eski 327.2092] burada sınıflayın
Temel numara olan 327'ye, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Brezilya'nın dış ilişkileri 327.81; sonra bu ulusla başka bir ulus ya da bölge 
arasındaki ilişkiler için 0* ekleyin ve sonuca 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Brezilya ile Fransa arasındaki ilişkiler 327.81044, Brezilya 
ile Arap dünyası arasındaki ilişkiler 327.810174927
Vurgulanan ülkeye notasyonda öncelik verin. Vurgu eşitse yer notasyonları 
sıralamasında önce gelen ülkeye öncelik verin
(Seçenek: Yerel vurgu gerektiren ülkeye notasyonda öncelik verin. Örneğin 
ABD’deki kütüphaneler, ABD ve Fransa arasındaki dış ilişkileri 327.73()44’te 
sınıflar)
Belirli uluslar tarafından sürdürülen casusluk ve yıkıcı faaliyetleri 327.123- 
327.129'da sınıflayın

Yasama süreci *
Yasama organını burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 320 ile 909, 930-990

.068 Yönetim
Yasama organının kamu yönetimini burada sınıflayın
Belirli bir yargı yetkisinin yasama organının kamu yönetimini, 328.4
328.9 altındaki tablodan 0068 standart altbölüm notasyonunu 
kullanarak, 328.4-328.9'da sınıflayın

.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Çağdaş dünyadaki belirli yargı yetkilerinin yasama süreçlerini 328.4- 
328.9'da sınıflayın (328.094-328.099 değil)

.1 Yasama birimlerinin kuralları ve işleyişi
Yasama toplantılarının haber haline getirilmesiyle ilgili kurallar ve süreçler 
dahil. Örneğin televizyon yayınları
Karşılaştırmalı usul kurallarını 060.42'de; yasama birimlerine ait komitelerin 
kuralları ve işleyişini 328.3653'de; çağdaş dünyadaki belirli yasama 
birimlerinin kurallarını ve işleyişini, 328.4-328.9'daki ekleme tablosundan 05 
notasyonunu kullanarak, 328.4-328.9'da sınıflayın. Örneğin Kanada 
Parlamentosu'nun kuralları 328.7105

.2 Öncelik (inisiyatif) ve referandum
Bu numaranın yasama işlevi için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 328'de 
sınıflayın

.209 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Çağdaş dünyadaki belirli yargı yetkilerini 328.24-328.29'da sınıflayın 
(328.2094-328.2099 değil)

.24-.29 Çağdaş dünyadaki belirli yargı yetkilerinin ele alınışı
Temel numara olan 328.2'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kaliforniya'da inisiyatif 328.2794

*Standart aitbölümler için 00 ekleyin; l.Tablo’nun başındaki talimatlara bkz.



.3 Yasama birimleri
Bu numaranın yasama organı için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 328'de 
sınıflayın

Çağdaş dünyadaki belirli yargı bölgelerinin yasama birimlerini 328.4- 
328.9'daki ekleme tablosundan 07 notasyonunu kullanarak 328.4-328.9'da 
sınıflayın

ÖZET
328.301-.309 Standart aitbölümler ve yasama reformu 

.31 Üst meclisler

.32 Alt meclisler

.33 Üyeler ve üyelik

.34 Yetkiler, ayrıcalıklar, kısıtlamalar

.35 Oturumlar

.36 İç organizasyon ve disiplin

.37 Yasama kararnameleri

.38 Kulis faaliyetleri

.39 Yasama birimlerinin biçimleri

.304 Özel konular

.304 2 Yasama reformu
Temsil edilme esaslanna ilişkin reformu 328.334'de, iç 
organizasyonu 328.36'da sınıflayın

.306 Organizasyon ve yönetim
Yardımcı yasama kuruluşlanm 328.36l'de sınıflayın

.306 01 Parlamentolararası birlikler

.306 8 Yönetim
Üye bürolannm yönetimini 328.331068'de sınıflayın

.309 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Çağdaş dünyadaki belirli yargı bölgelerinin yasama birimlerini 328.4- 
328.9'da sınıflayın (328.3094-328.3099 değil)

.31 Üst meclisler
Üst ve alt meclislerle ilgili kapsamlı eserleri 328.3'de, üst meclisin belirli 
bir yönünü o yönle birlikte sınıflayın. Örneğin antlaşma yapma yetkisi 
328.346

.32 Alt meclisler
Alt meclislerin belirli bir özelliğini özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin 
temsil edilmenin esasları 328.334

.33 Üyeler ve üyelik
Nitelikler ve görev süreleri dahil
Üyelerin kişilere göre kapsamlı ele alınışlannı 328.092'de, çağdaş 
dünyadaki belirli yasama birimlerinin üyelerinin kişilere göre ele alınışını 
328.4-328.9'da sınıflayın

.331 Tek tek üyelerin çalışması ve etkinlikleri
Seçim bölgesi hizmetlerini, üye bürolarının çalışmalarını burada 
sınıflayın



.333 Ücretler

.334 Temsil edilme esasları

.334 5 Seçim bölgeleri
Nispi temsil sisteminde kullanılan bölgeler dışında
Atanma ve yeniden atanma, yeniden bölgelere ayırmayı burada 
sınıflayın

[.334 52-.334 54]

.334 55 

.334 7 

.34 

.341

.341 2

.341 3 

.345

.345 2

.345 3

.345 4 

.345 5 

.345 6

.346

.347

.348

Atanma ve yeniden atanma, yeniden bölgelere ayırma 
Numara kullanılmıyor; 328.3345'de sınıflayın 

Seçim bölgelerini bir partinin yararına göre ayarlama 

Nispi temsil [eskiden 324.63]

Yetkiler, ayrıcalıklar, kısıtlamalar 

Genel yetkiler
Antlaşma ve savaş yetkileri için 328.34ö'ya hkz.

Mali yetkiler
Tahsis etme, borç alma ve borç verme, para, vergi ile ilgili yetkiler 

Genel ekonomik ve halkın refahı ile ilgili yetkiler

Yasama ötesi yetkiler
Yargı organının denetimi ve gözetimi dahil 

Soruşturma yetkisi
Halkın şikayetlerinin takibi dahil
Halkın şikayetlerinin takibiyle ilgili disiplinlerarası eserleri 
351.9l'de sınıflayın

Adli yetki
Örnek; Devlet memurunu mahkemeye sevketme 

Seçim yetkisi 
Atamalar üzerinde yetki
Yürütme organının denetim ve gözetimi [eskiden 351.0075]

Yürütme organı ile genel ilişkileri burada sınıflayın
Yürütmenin hükümet sistemlerini 321.8043'de, dış ilişkilerin 
denetimini 328.346'da sınıflayın

Halkın şikayetlerinin takip edilmesi için 328.3452'ye hkz.

Antlaşma ve savaş yetkileri
^ Dış ilişkilerin denetlenmesini burada sınıflayın

Yasa koyucuların kişisel ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları
Kişisel ayrıcalık için 328.348'e hkz.

Yasa koyucuların kişisel dokunulmazlıkları



.349 Yasama yetkisi kısıtlamaları
Örnek: Anayasal sınırlamalar, diğer organlann denetimi ve seçmenler 
tarafından uygulanan denetimler

.35 Otummlar
Yasama oturumlarının belirli bir yönünü, o yönle birlikte sınıflayın. 
Örneğin bir otummun iç organizasyonu 328.36

.36 İç organizasyon ve disiplin
Kurallar için 328.l'e hkz.

.361 Yardımcı kumluşlar
Yasama kuruluşlarına bilgi ve diğer yardımlan sağlamak üzere 
kurulmuş organlar
Yasamayla ilgili başvuru bürolannı 027.65'de sınıflayın

.362 Memurlar ve önderler
Yasama kumluşlarındaki parti örgütlenmesini 328.369’da sınıflayın

.365 Komiteler
Belirli bir konuyla ilgili komite oturumları ve raporlarını konuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin askeri konularla ilgili genel raporlar 355. 
Ancak oturumlar ve raporlar bir yasama önerisini vurguluyorsa hukuk 
içindeki konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin silahlı hizmetleri yöneten 
kanun layihalarıyla ilgili oturumlar 343.013

[.365 2] Organizasyon, etki alanı, üyelik
Numara kullanılmıyor; 328.365'de sınıflayın

.365 3 Kurallar
Belirli komitelerin, belirli tür komitelerin kuralları dahil

.365 7 Belirli tür komiteler
Örnek: Daimi, özel, seçilmiş, geçici, ortak, konferans komiteleri
Belirli tür komitelerin kurallarını 328.3653'de, belirli konularla 
ilgili komiteleri 328.3658'de sınıflayın

.365 8 Belirli konularla ilgili komiteler
Örnek: Eğitim, dış ilişkiler, yönetmelik komiteleri
Belirli konularla ilgili komitelerin kurallarını 328.3653'de 
sınıflayın

.366 Üyelerin disiplini

.369 Yasama kuruluşlarında parti organizasyonu
Muhalefeti, muhalefet partilerini, parti kurullarını burada sınıflayın



.37 Yasama kararnameleri
Yasama iptali dahil

Komite işleyişi için ayrıca 328.365'e hkz.

.372 Kaynak
Üyelerin, hükümetin, dış çıkar gruplarının talebi

.373 Taslak hazırlama

.375 Tasanmn yasalaşıp, yürürlüğe girmesi
Oylar ve oylama işlemleri dahil

.377 Kararlann yasalaşması

.378 Belirli tür yasama kararnameleri
Örnek: Kamu yasaları ve özel yasalar

Kararların yasalaşması için 328.377'ye; bütçelerin yasalaşması 
için 351.7223'e hkz.

.38 Kulis faaliyetleri

.39 Yasama birimlerinin biçimleri
Örnek: Tek meclisli, iki meclisli
Üst meclisleri 328.3l'de, alt meclisleri 328.32'de sınıflayın

A-.9 Çağdaş dünyadaki belirli yargı alanlarındaki yasama süreçleri
Temel numara olan 328'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Kanada'da yasama süreci 328.71; sonra aşağıdaki gibi ekleyin:

001-008
[009]

01
02
03
04

05

07

09
092

Standart aitbölümler 
Tarihi ve kişilere göre ele alış 

Kullanmayın; 09 ‘da sınıflayın 
Gazeteler ve takvimler 
Tartışmalar 
Özetler 
Diğer belgeler

Çeşitli parlamento yazışmalan ve belgelerinden 
oluşan dizileri burada sınıflayın

Kurallar ve işleyişler
Yasama kılavuzlan dahil 
Komite kurallannı 07653 içinde sınıflayın 

Yasama birimi
Temel numara olan 07'ye 328.304-328.39 arasında 
328.3'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin belirli 
komiteler 07658 

Tarihi ve kişilere göre ele alış 
Kişilere göre ele alış

Biyografiyi burada sınıflayın

Çağdaş dünyadaki belirli yargı alanlarında öncelik ve referandumu 328.24- 
328.29'da sınıflayın

[329] [Kullanılmıyor]
En son 18. Basımda kullanıldı



330 Ekonomi
Başka bir talimat verilmemişse, aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin 
uluslararası iktisatta ekonomik bir etmen olarak finansman 332.042 (337 değil)

Kooperatifler 334
Kamu finansmanı 336
Üretim etmenleri 331-333
Üretim, Ticaret (381-382), Ulaşım (385-388) 338
Makroekonomi ve ilgili konular 339
Uluslararası iktisat 337
Sosyalizm ve ilgili sistemler 335

İletişim ekonomisini 384'de, ulaşım ekonomisini 388'de sınıflayın 
Ticaret için 380.1 'e bkz.
Bkz. Kılavuz 650 ile 330

ÖZET
330.01-.09 Standart altbölümler

.1 Sistemler ve kuramlar

.9 Ekonomik durum ve koşullar

331 Emek ekonomisi
.01-.09 Standart altbölümler
.1 İşgücü ve pazar
.2 Ücretler ve diğer istihdam koşulları
.3 Belirli yaş gruplarındaki işçiler
.4 Kadın işçiler
.5 Yaş ve cinsiyete göre olmayan özel işçi gruplandırmaları
.6 Irksal, etnik, ulusal kökenlerine göre işçi gruplandırmaları
.7 Sanayi ve mesleklere göre işgücü
.8 İşçi sendikaları, toplu (işçi-yönetim) pazarlık ve uyuşmazlıklar

332 Finansman ekonomisi
.01-.09 Standart altbölümler
.1 Bankalar ve bankacılık
.2 İhtisaslaşmış bankacılık kuruluşları
.3 Kredi ve borç verme kuruluşları
.4 Para
.5 Diğer değişim araçları
.6 Yatırım ve yatırımlar
.7 Kredi
.8 Faiz ve kâr oranı
.9 Kalpazanlık, sahtecilik, tahrifat



3:3 Toprak ekonomisi
.001-.009 Standart altbölümler
.01-.08 [Kuramlar ve arazi incelemeleri]
.1 Toprağın ve diğer doğal kaynakların kamusal mülkiyeti ve denetimi
.2 Arazinin ve diğer doğal kaynakların mülkiyet ve denetiminin resmi

olmayan topluluklara ait olması
.3 Arazinin ve diğer doğal kaynakların bireysel (özel) mülkiyeti ve denetimi
.4 Mal sahibinin başka yerde bulunması
.5 Toprağın ve doğal kaynakların kiralanması ve kullandırılması
.7 Doğal kaynaklar ve enerji
.8 Yeraltı kaynakları
.9 Diğer doğal kaynaklar

3:4 Kooperatifler
.01-.09 Standart altbölümler
.1 İnşaat ve konut
.2 Bankacılık ve kredi
.5 Tüketici kooperatifleri
.6 Üretim
.7 Yararlı kuruluşlar

335 Sosyalizm ve ilgili sistemler
.02 Ütopyacı sistemler ve okullar
.1 İngiliz kaynaklı sistemler
.2 Fransız kaynaklı sistemler
.3 Amerikan kaynaklı sistemler
.4 Marksist sistemler
.5 Demokratik sosyalizm
.6 Faşizm
.7 Hıristiyan sosyalizmi
.8 Diğer sistemler
.9 Gönüllü sosyalist ve anarşist topluluklar

336 Kamu flnansmanı
.001-.008 Standart altbölümler
.01-.09 [Resmi düzey; gelir; tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış]
.1 Vergi dışı gelirler
.2 Vergiler ve vergilendirme
.3 Kamu borçlanması, borçları, harcamaları
.4-.9 Çağdaş dünyadaki belirli kıtaların, ülkelerin, yerlerin kamu finansmanı

337 Uluslararası ekenomi
.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
.1 Çok taraflı ekonomik işbirliği
.3-.9 Belirli yönetim birimlerinin ve yönetim birimi gruplarının dış

ekonomik politikaları ve ilişkileri
338 Üretim

001-009 Standart altbölümler
.01-.09 [Genel konular]
.1 Tarım
.2 Maden istihsali
.3 Diğer istihsal sanayileri
.4 İkincil sanayiler ve hizmetler
.5 Genel üretim ekonomileri
.6 Üretimin örgütlenmesi
.7 Ticari işletmeler ve bunların yapıları
.8 Birleşmeler
.9 Ekonomik kalkınma ve büyüme



339 Makroekonomi ve ilgili konular
.2 Gelir ve servetin dağılımı
.3 Ulusal hasıla, servet, gelir hesapları ve hesaplanması
.4 Ulusal hasılayı, serveti, geliri etkileyen unsurlar
.5 Makroekonomi politikaları

.01 Felsefe ve kuram
Kuramları 330.1'de sınıflayın

.015 1 Matematiksel ilkeler
Bir düşünce okulu olarak matematiksel ekonomi için ayrıca 
330.1543'e hkz.

.015 195 İstatistiksel matematik
Ekonometriyi [eski 330.028] burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 519.5, T1-015195 ile 001.422, T1-072

.02 Ekonominin çeşitli konuları

.028 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Ekonometri 330.015195'e alındı

.03-.08 Standart altbölümler

.09 Bir disiplin olarak ekonominin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Ekonomik durum ve koşullan 330.9'da sınıflayın

.1 Sistemler ve kuramlar

.12 Sistemler

. 122 Serbest girişim ekonomisi
Genellikle kapitalizmle eşanlamlı olarak
Açık ekonomi (başka alanlarla ticaretin sınırlanmamış olduğu bir 
alanın ekonomisi) dahil
Laissez-faire (bırakınız yapsınlar) ekonomik kuramını 330.153'de 
sınıflayın

Sınır engelleri ve kısıtlamalar için ayrıca 382.7'ye hkz.

. 124 Planlı ekonomiler
Sosyalizm ve ilgili sistemleri 335'de sınıflayın

. 126 Karma ekonomiler
Örnek; Refah devleti sistemleri 
Müdahalecilik dahil

Bir ekonomik düşünce okulu olarak refah ekonomisi için ayrıca 
, 330.1556'yahkz.



. 15 Ekonomik düşünce okullan
Örnek: Şikago ekonomi okulu 
Arz-yönelimli ekonomi dahil

.151 Klasik-öncesi okullar
Fizyokrasi için 330.152'ye bkz.

.151 2 Eski ve ortaçağ kuramlan

.151 3 Merkantilizm

.152 Fizyokrasi (tarım emeğini esas alan 18. yy ekonomi görüşü)
Quesnay okulunu burada sınıflayın

.153 Klasik ekonomi
Smith, Malthus, Ricardo, Mill, Bastiat, Say okulunu; laissez-faire
(bırakınız yapsınlar) ekonomi kuramını burada sınıflayın

Neoklasik okul için ayrıca 330.157'ye hkz.

.154 Metodolojik okullar
Belirli analiz yöntemlerinin kullanımını temel alan okullar

.1542 Tarihçi okul
Roscher, Knies, Hildebrand, Schmoller, Bücher, Knapp okulum 
burada sınıflayın

.1543 Matematiksel ekonomi
Coumot, Dupuit, Pareto okullannı burada sınıflayın
Genel olarak ekonomiye uygulanan matematiği 330.015l'de 
sınıflayın

Marjinal fayda okulu için ayrıca 330.157'ye bkz.

.155 Çeşitli okullar
Sadece aşağıda belirtilenler
Etnik, kummsal, romantik, toplumsal adalet okullan; evrenselcilik 
tek-vergi okulları dahil
Neoklasik okul 330.157'ye alındı

.155 6 Refah ekonomileri okulu

.156 Keynesçilik

.157 Marjinal fayda okulu
Diğer adlan: Neoklasik [eskiden 330.155], Avusturya okulu
W.S. Jevons, Menger, Walras, Wieser, Böhm-Bawerk, Von Mises 
okulunu burada sınıflayın

Cournot, Dupuit, Pareto'nun matematiksel ekonomi okulu için 
ayrıca 330.1543'e hkz.



(. 159) Sosyalist ve ilgili okullar
(İsteğe bağlı numara; 335'i tercih edin)
Temel numara olan 330.159'a, 335.1-335.9 arasında 335'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Marksçı sistemler 330.1594

. 16 Refah kuramları

.17 Mülkiyet kuramları

.9 Ekonomik durum ve koşullar
Hem makro ekonomik (topyekün) düzeyde, hem de mikro ekonomik (işletme 
ve hane gibi tek tek birimler) düzeydeki durum ve koşulları anlatan eserleri 
burada sınıflayın
Ekonomik büyüme ve gelişmeyi teşvik eden politikalan 338.9'da, makro 
ekonomik politikaları 339.5'de sınıflayın

.901-.905

.91-.99

Tarihi dönemler
Temel numara olan 330.90'a, l.Tablo'dan 0901-0905 notasyonunda - 
090'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 1960-1969 döneminde 
ekonomik durum 330.9046

Coğrafi ele alış (Ekonomik coğrafya)
(Seçenek: 910.133'de sınıflayın)
Temel numara olan 330.9'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Fransa'daki ekonomik durum ve koşullar 330.944; sonra sonuca 
930-990'ın uygun altbölümlerinden tarihi dönem numaralarını ekleyin. 
Örneğin XIV.Louis devrinde Fransa'da ekonomik durum ve koşullar 
330.944033. Kuzey ve Güney Amerika için her durumda OOt hariç tek 0* 
kullanın. Örneğin Yeniden Yapılanma döneminde ABD'deki ekonomik 
durum ve koşullar 330.97308, 20. yy'da Güney Amerika'da ekonomik 
durum ve koşullar 330.980033

> 331-333 Emek, finansman, toprak ekonomileri
Emek, finansman, toprak ekonomileriyle ilgili kapsamlı eserleri 330'da; üretim 
etmenleri olarak ele alınan emek, sermaye, toprakla ilgili kapsamlı eserleri 
338.01'de sınıflayın

*Standart altbölümler için (X) ekleyin; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz. 
tStandart altbölümler için 000 ekleyin; l.Tablo’nun başındaki talimatlara bkz.



331 Emek ekonomisi
Sınai ilişkileri, emekle ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmemişse aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin 
bankacılıkta kadınların ücretleri 331.42813321 (331.2813321 ya da 331.7613321 
değil)

Meslek seçimi 331.702
Kişisel niteliklere göre işgücü 331.3-.6
İşgücü ve pazar 331.1
Ücretler ve diğer istihdam koşulları 331.2
İşçi sendikaları,toplu (işçi-yönetim) pazarlık ve uyuşmazlıklar 331.8
Sanayi ve mesleklere göre işgücü (331.702 hariç) 331.7

Emekçi sınıflann ekonomik koşullarını 330.9'da, tam istihdam politikalarını 
339.5'de sınıflayın

Emekçi sınıfların sosyolojisi için 305.562'ye, emek sosyolojisi için 306.36'ya, 
devlette personel yönetimi için 350.1'e, personel yönetimi ile ilgili kapsamlı 
eserler için 658.3'e ayrıca bkz.
Bkz. Kılavuz 331 ile 331.8; 658.3 ile 331

ÖZET
331.01-.09 Standart altbölümler 

.1 İşgücü ve pazar

.2 Ücretler ve diğer istihdam koşulları

.3 Belirli yaş gruplarındaki işçiler

.4 Kadın işçiler

.5 Yaş ve cinsiyete göre olmayan özel işçi gruplandırmaları

.6 Irksal, etnik, ulusal kökenlerine göre işçi gruplandırmaları

.7 Sanayi ve mesleklere göre işgücü

.8 İşçi sendikaları, toplu (işçi-yönetim) pazarlık ve uyuşmazlıklar

.01 Felsefe ve kuram

.011 Emeğin hakları ve konumu
Örnek: Neyi üreteceğini seçme hakkı, yaşamım kazanma hakkı 
Emeğin sermaye ile ilişkisi dahil
Sistem kuramı, analiz ve tasanm için kullanmayın; 331.0l'de 
sınıflayın
Açık işyeri, çalışma hakkını 331.8892'de sınıflayın ,, '

.0112 Endüstriyel demokrasi f
İşçilerinin refahını etkileyecek şirket politikalarının 
belirlenmesinde yönetim ve işçi temsilcilerinin ortak çalışması
Endüstriyel demokraside sendikaların rolünü 331.88'de, üretici 
kooperatiflerini 334.6'da, lonca sosyalizmini 335.15'de, 
senaikalizmi 335.82'de, sanayinin işçiler tarafından denetimini 
338.6'da sınıflayın

Yönetsel bakış açısıyla çalışanların yönetimde temsil edilmesi 
için ayrıca 638.3152'ye bkz.



.012 Emeğin tatminleri ve tatminsizlikleri
Mesleklerin sınıflanması için kullanmayın; 331.70012'de sınıflayın

.013 Emeğin özgürlüğü, itibarı, değeri

.04 Belirli sanayi ve mesleklerle, belirli sanayi ve meslek gruplarındaki
sınai ilişkiler

.041 İstihraç, imalat, inşaat sanayii dışındaki sanayi dalları ve
mesleklerde

Hizmetler sektörü ve meslekleri içindeki sınai ilişkiler
Temel numara olan 331.04 Te, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
yazıcılıkla ilgili işlerde sınai ilişkiler 331.04165137

.042-.049 İstihraç, imalat, inşaat endüstrisinde ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.04'e, 620-690 arasında 6'yı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin kimya sanayiinde sınai ilişkiler 331.046

.1 İşgücü ve pazar
İstihdam ve işsizlikle ilgili kapsamlı eserler bu numarada sınıflanır; ancak 
emek pazarını tartışmaksızın sadece istihdam edilen ve işsizlerin sayısını ve 
niteliklerini veren eserler 331.1 l'de sınıflanır. Kuşkulu dummlarda 331.Ti 
tercih edin

ÖZET
331.11 İşgücü

.12 İşgücü pazarı

.13 İşgücü pazarındaki yanlış düzenlemeler

.11 işgücü
istihdam edilenlerin ve istihdam edilebilir olanların tümü
insan kaynaklannı, erkek ve kadın gücünü, işgücü arzını, işgücünün 
büyüklüğünü burada sınıflayın
işgücü ve işgücü pazarıyla ilgili kapsamlı eserler 331.l'de sınıflanır, 
işgücünü sadece işgücü talebi açısından ele alan eserler 331.12'de 
sınıflanır. İstihdam ve etkin olarak istihdam edilen işgücü 331.125'de 
sınıflanır

İşgücü talebi (ihtiyaç, gereksinmeler) için 331.123'e, sendika üyeliği 
için 331,8732'ye ayrıca hkz.

.111 Coğrafi dağılım
Örnek; Kentsel, kırsal

.114 Nitelikler ve kişisel özellikler

.114 2 Nitelikler
Doğuştan gelen fiziksel ve zihinsel kapasite dahil 

.114 22 Beceri düzeylerine göre
Örnek: Vasıflı, yarı-vasıflı, vasıfsız



. 1U 23 Eğitim düzeyine göre

AU 24 Deneyim düzeyine göre

.11^3 Kişisel özellikler
Belirli özelliklere sahip işçileri 331.3-331.6'da sınıflayın

. 1F Emek sistemleri
Emek sistemlerinin toplumsal yönleri için ayrıca 306.36'ya bkz. 

AV 2 Özgür emek

.11" 3 Zorunlu emek

. 11" 32 Resmi emek (zorunlu hizmet)

,11" 34 Köle emeği

.İH Emeğin üretkenliği

.İH Belirli sanayi ve mesleklerle, sanayi ve meslek gruplarındaki
işgücü

Belirli sanayi ve meslekler ile sanayi ve meslek gruplan içindeki 
işgücü ile ilgili kapsamlı eserleri 331.7'de sınıflayın

.İH 04 Özel konular

.119 042 Genel meslek kategorileri içinde işgücü
Örnek; Sivil, resmi (kamu hizmeti), resmi olmayan, tanm 
dışı, hizmet, beyaz-yaka görevleri

.119 1 İstihraç, imalat, inşaat sanayii dışındaki sanayi dallan ve
mesleklerde

Temel numara olan 331.119l'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin stenografı konusunda işgücü 331.11916513741; ancak, 
genel meslek kategorileri içindeki iş gücünü, örneğin resmi 
(kamu) hizmetleri, 331.119042'de sınıflayın

, 119 2-. 119 9 İstihraç, imalat, inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.119'a, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin otomotiv üretiminde işgücü 
331.119292



331.120 4 
.120 42 
.123 
.124 
.125 
.126 
.127 
.128 
.129

.1204 

.120 42

îşgücii pazarı
Emek alım satımı ile ilgili etkinlikler ve olanaklar
Talebe ilişkin olarak emek arzım burada sınıflayın
Bu numaranın işgücü ve işgücü pazarı ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 331.l'de sınıflayın

İşgücü pazarındaki yanlış düzenlemeler için 331.13'e bkz.

ÖZET
Özel konular

İşgücü pazarı ile ilgili resmi politika 
İşgücü talebi (İhtiyaç, gereksinmeler)
İş boşlukları (Açıklar, imkânlar)
Etkin olarak istihdam edilen işgücü 
İşgücü dönüş hızı 
İşgücünün hareketliliği 
Yerleştirme
Sanayi ve mesleklere göre işgücü pazarı 

Özel konular
İşgücü pazarı ile ilgili resmi politika

Genel yaklaşım: geliştirme, yararlanma, ihtiyaç duyulan 
işgücünün istihdamı
Sadece işsizlikle mücadeleyi değil daha kapsamlı amaçlan 
gözeten resmi işgücü politika ve programlan, örneğin hem 
işsizlere iş sağlamak hem de yönetimin çeşitli kademelerinde 
sıkışıklık gösteren alanlara yardım etmeyi amaçlayan bir karşı 
çevrimsel yöntem olarak kamu hizmeti istihdamı, burada 
sınıflanır. Konuyu sadece işsizliğin önlenmesi ve azaltılması 
açısından tartışan resmi işgücü politika ve programlanyla ilgili 
eserler 331.1377'de sınıflanır
Parasal ve mali politikalarla tam istihdam sağlamak üzere 
tasarlanmış politikalan 339.5'de sınıflayın; işgücü ve pazann 
belirli bir yönünü ilgilendiren bir politikayı konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin iş bulmada yardım 331.128

Emekçi sınıflar için toplumsal programlar için 362.85'e, 
eğirim için 370'e ayrıca bkz.

İşgücü talebi (ihtiyaç, gereksinmeler)
İş boşluklannı (açıklar, imkânlar) 331.124'de, iş yetersizliği ve 
fazlasını 331.136'da sınıflayın

İstihraç, imalat ve inşaat sanayii dışındaki sanayi 
dallan ve mesleklerde

Hizmetler sektörü ve mesleklerindeki işgücü talebini (ihtiyaç, 
gereksinme) burada sınıflayın
Temel numara olan 331.123l'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin öğretmenlere olan talep 331.12313711

İstihraç, imalat ve inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.123'e, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin marangozlara olan talep 331.12394

.123 1

.123 2-.123 9



.124 İş boşluklan (açıklar, imkânlar)

.124 1 İstihraç, imalat ve inşaat sanayii dışındaki sanayi dallan ve
mesleklerde

Hizmetler sektörü ve mesleklerindeki iş boşluklannı (açık, imkâı) 
burada sınıflayın
Temel numara olan 331.124l'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin kütüphanecilik için imkânlar 331.124102

.124 2-. 124 9 İstihraç, imalat ve inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.124'e, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kağıt üretiminde imkânlar 3^.124’6

.125 Etkin olarak istihdam edilen işgücü
Toplam istihdam edilebilir işgücü arzının belirli bir zamanda istihdım 
edilen kesimi
İstihdam tipleri dahil !*■ ■
İnsan kaynaklannın kullanımını, istihdamı, istihdam ve ücretlerle il'ili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Bu numaranın istihdam ve işsizlikle ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir 331.l'de sınıflayın

' ' Ücretleri 331.2l'de sınıflayın
İşgücü dönüş hızı için 331.126'ya, işsizlik için 331.137'ye ayrıcı 

' hkz.

.1251 İstihraç, imalat ve inşaat sanayii dışındaki sanayi dallan ve
mesleklerde

Hizmetler sektörü ve mesleklerinde etkin olarak istihdam edileı 
^ işgücünü burada sınıflayın

Temel numara olan 331.125l'e, 001-999 notasyonunu ekleyin.
I ■ Örneğin eğitimde etkin olarak istihdam edilen işgücü 331.125B7

.125 2-. 125 9 İstihraç, imalat ve inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.125'e, 620-690 notasyonunda 6'yı izle\en 
numaralan ekleyin. Örneğin tesisat sanayiinde etkin olarak 
istihdam edilen işgücü 331.125961

.126 İşgücü dönüş hızı

.127 İşgücünün hareketliliği

. 127 09 Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışları 331.1279'da sınıflayın

.1272 Mesleklerarası hareketlilik

.127 9 Coğrafi hareketlilik

.127 91 Uluslararası hareketlilik
Örnek: Beyin göçü



. 127 93-. 127 99 Belirli ülkeler ve daha küçük alanlar içinde
Temel numara olan 331.1279'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Kanada içinde işgücü hareketliliği 
331.127971
Ülkeler ve kıtalar arasındaki hareketliliği 331.1279l'de 
sınıflayın

.128 Yerleştirme
insanlarla işleri buluşturmayı amaçlayan resmi ve resmi olmayan 
düzenlemeler
Iş bulma bürolarını, iş bankalarını, iş ve işçi bulma kurumlarını, işle 
ilgili bilgilerin kaynaklarını burada sınıflayın
Iş açıklarım gösteren listeleri 331.124'de sınıflayın

Toplumsal sorunların bir çözümü olarak değerlendirilen istihdam 
hizmetleri için 362'ye; iş aramada başarı ve iş arama teknikleri 
için 650.14'e ayrıca bkz.

.129 Sanayi ve mesleklere göre işgücü pazarı
Sanayi ve mesleklere göre işgücü pazannın belirli özelliklerini 
331.123-331.128'de sınıflayın

. 129 04 Özel konular

.129 042 Genel meslek gruplarına göre işgücü pazan
Örnek: Sivil, resmi (kamu hizmeti), resmi olmayan, tanm 
dışı, hizmet, beyaz-yaka görevleri

.129 1 İstihraç, imalat ve inşaat sanayii dışındaki sanayi dalları ve
mesleklerine göre işgücü pazarı

Temel numara olan 331.129l'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin stenografi alanındaki işgücü pazarı 331.12916513741; 
ancak genel meslek kategorilerindeki işgücü pazarlannı, örneğin 
resmi (kamu hizmeti) işleri, 331.129042'de sınıflayın

.129 2-. 129 9 İstihraç, imalat ve inşaat sanayii ve mesleklerindeki işgücü
pazarı

Temel numara olan 331.129'a, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin otomotiv üretiminde işgücü pazarı 
331.129292

. 13 İşgücü pazarındaki yanlış düzenlemeler
Yetersiz istihdam ve yetersiz istihdam edilenler dahil

. 133 İstihdamda ayırımcılık
Genel yaklaşım: tarih, tanım, yaygınlık
Eşit istihdam programlannı burada sınıflayın
Sınai ilişkilerin belirli bir yönüyle ilgili ayırımcılığı konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin ücreti etkileyen bir etmen olarak ayırımcılık 
331.2153, sendikalara göre ayırımcılık 331.8732

Devlette personel politikaları ve ayırımcılık için 351.104'e, 
personel politikaları ve ayırımcılık ile ilgili kapsamlı eserler için 
658.3'e ayrıca bkz.



.136

.137

.137 04

.137 041

.137 042

.137 044 

.137 045

.137 047

[.137 09]

işgücü açığı ve fazlalığı 

işsizlik
İşsizleri burada sınıflayın 

İşsizlik türleri
Bkz. Kılavuz 331.13704 ile 331.1372 

Yapısal işsizlik
Genel bir ekonomik durgunluktan değil, genel çevredeci 
değişikliklerden, özellikle nüfus, devlet politikalan, 
telmoloji ve tüketici tercihlerindeki değişikliklerden 
kaynaklanan işsizlik
Teknolojik işsizliği 331.137042'de sınıflayın 

Teknolojik işsizlik
Otomasyona bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik dahil 

Mevsimsel işsizlik 

Anlaşmazlık sonucu işsizlik
Iş değiştirme ihtiyacı ya da isteğinden ötürü işsiz olan 
minimum sayıdaki insanın işsizliği

Çevrimsel işsizlik
Ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan işsizlik 

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 
Kullanmayın, 331.1379'da sınıflayın

.137 2

.137 3 

.137 4 

.137 7

331.137 2-331.1377 işsizliğin belirli öğeleri 
Kapsamlı eserleri 331.137'de sınıflayın 

işsizliğin nedenleri
Makro ekonomik nedenleri 339'da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 331.13704 ile 331.1372 

işsizliğin sonuçlan

işsizliğin dağılımı ve tekrarlama oranı

işsizliğin önlenmesi ve azaltılması
Belirli bir önleme ve azaltma yöntemini konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin işin paylaşılması 331.2572, ekonomik istikrar 
339.5, refah 362.85

Salt işsizlikle mücadeleden daha geniş amaçları olan resmi 
işgücü politikaları için ayrıca 331.12042’ye bkz.



. 137 8 Genel emekçi sınıfları arasında, belirli sanayiler ve meslekler, belirli
sanayi ve meslek gruplan içinde işsizlik

Sınıf, sanayi, meslek ne olursa olsun belirli öğeleri 331.1372- 
331.1377'de sınıflayın

.137 804 İşsizlerin genel sınıfları
Çeşitli eğitim, beceri, deneyim düzeyine sahip kişiler
Belirli kişisel özelliklere sahip işsiz kişileri 331.3-331.6'da 
sınıflayın

. 137 81 İstihraç, imalat, inşaat sanayii dışındaki sanayii dallan
ve mesleklerinde işsizlik

Hizmetler sektörü ve mesleklerindeki işsizliği burada 
sınıflayın
Temel numara olan 331.1378l'e, 001-999 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin yazıcılık mesleklerinde işsizlik 
331.1378165137

.137 82-. 137 89 İstihraç, imalat, inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
işsizlik

Temel numara olan 331.1378'e, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin otomotiv sanayiinde işsizlik 
331.1378292

. 137 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 331.1379'a, 2.Tablo'dan 01-99 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin ABD'de işsizlik 331.137973
İşsizliğin belirli öğelerinin tarihi ve coğrafi olarak ele alınışını 
331.1372-331.1377, genel emekçi sınıflar ve belirli sanayiler ve 
mesleklerdeki işsizliğin tarihi ve coğrafi alarak ele alınışını 
331.1378'de sınıflayın

.2 Ücretler ve diğer istihdam koşulları
Ücretler ve diğer istihdam koşullan üzerinde toplu pazarlık 331.89'da 
sınıflanır, ancak bu tür görüşmelerin sonucu olan ücretler ve diğer koşullar 
burada sınıflanır

Yönetsel açıdan ele alınan ilere tier ve di^er istihdam koşulları için ayrıca 
658.312'ye hkz. ‘

ÖZET
331.204 Belirli sanayi ve meslekler ile belirli sanayi ve meslek gruplarında 

.21 Ücretler

.22 Ücret farklılıkları

.23 Garantili ücret planları

.25 Diğer istihdam koşulları

.28 Belirli sanayi ve meslekler ile belirli sanayi ve meslek gruplarındaki
ücretler

.29 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

.204 Belirli sanayi ve meslekler ile belirli sanayi ve meslek gruplarında



.204 1

.204 2-204 9

İstihraç, imalat, inşaat sanayii dışındaki sanayi dalları ve 
mesleklerde

Hizmetler sektörü ve mesleklerindeki ücretler ve istihdam 
koşullannı burada sınıflayın
Temel numara olan 331.204 Te, 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin yazıcılık mesleğindeki ücretler ve diğer istihdam 
koşulları 331.204165137

istihraç, imalat, inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.204'e, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kimya sanayiindeki istihdamda 
ücretler ve diğer koşullar 331.2046

.21 Ücretler

.210 1

[.210 9]

.215

.215 3

.216 

.216 2

.216 4

Ücretleri, ücret-fıyat politikaları ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Enflasyonla mücadelede uygulanan ücret-fiyat denetimlerini 332.415'de, 
fiyat politikasını 338.52'de, ekonomik istikrarın bir etmeni olarak ücret- 
fıyat politikasını 339.5'de sınıflayın

Ücret farklılıkları için 331.22'ye; ücret dışındaki kazançlar için 
331.255'e; belirli sanayiler ve mesleklerde ücretler için 331.28'e hkz.
Kuramlar

Örnek: Pazarlık kuramı, marjinal üretkenlik kuramı, ulusal gelir 
kuramı, geçinme kuramı ("demir yasa"), ücret fonu kuramı

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın, 331.29'da sınıflayın

Ücretleri etkileyen unsurlar
Belirleme yöntemleri dahil, örneğin sanayi içi ve sanayilerarası 
karşılaştırma; belirlemede kullanılan kıstaslar, örneğin ücretin 
belirleyicisi olarak geçim maliyetleri
Asgari ücret politikalarını 331.23'de sınıflayın

Enflasyonla mücadelede ücret fiyat denetimleri için 332.415'e, 
ekonomik istikrarın bir etmeni olarak ücret denetimi için 339.5'e 
ayrıca hkz.

Ayırımcılık ve ayınmcılığa karşı politikalar
Karşılaştırılabilir değer, eşit işe eşit ücreti burada sınıflayın

Ücretlendirme sistemleri s.
Zamanı esas alan ödemeler

Örnek: Saatlik, haftalık, aylık, yıllık dönemler 
Garantili ücret planlarını 331.23'de sınıflayın 

Teşvik ödemeleri
Örnek: Hisse senedi sahipliği ve satınalma planları [eski 331.255], 
çalışanlara hisse devri ya da hisse seçeneği, kâr paylaşımı; 
ikramiyeler, grup teşvikleri; parça-başı iş, süreli ve parça-başı 
çalışmayı birleştiren yöntemler
Bahşişleri 331.2166'de sınıflayın



.2166 Diğer ödemeler
Örnek: Profesyonel ve sözleşme başına ödemeler, bahşişler, 
ağırlıklı hesaplamalar

.22 Ücret farklılıkları
Sanayiler, meslekler, bölgeler arasındaki farklılıklar
Aynı sanayi içindeki firmalar arasındaki karşılaştırmalar dahil
Ücretlerin belirlenmesini, ücretleri etkileyen etmenleri 331.215'de 
sınıflayın

Bir alanda, farklılıkları vurgulamayan genel ücret araştırmaları için 
ayrıca 331.29'a hkz.

.23 Garantili ücret planları
Asgari ücret dahil
Garantili asgari geliri 362.582'de sınıflayın

.25 Diğer istihdam koşullan
Örnek: Fiziksel çalışma koşullarının ekonomik yönleri. Örneğin, mekân, 
havalandırma, çalışma yerleri; iş hayatının niteliği
Haberleşme dahil

.252 Emekli ücretleri
Emeklilik yaşı dahil
Emeklilik kazançlannı, emeklilikle ilgili disiplinlerarası eserleri 
burada sınıflayın
Emekliliğin yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri 658.3253'de, 
sendikalann sağladığı emeklilik ücretlerini 331.8735'de, emeklilik ve 
devlet planlaması sonucu belirlenen yıllık ödentileri 332.0240l'de, 
devlet (kamu hizmetleri) çalışanlarının emeklilik ücretlerinin kamusal 
yönetimini 351.5'de, sigorta kanalıyla ödenen emeklilik ücretlerini 
368.37'de, hükümetin nüfusun büyük bölümünü kapsayan emeklilik 
planlarını 368.43'de sınıflayın
Devlet (kamu hizmetleri) çalışanlarının emeklilikleri 331.2529135'de 
sınıflanır

.252 2 Emekli ücretleri reformu
Emeklilik ücretlerinde kazanılmış hakların korunması ve 
aktarılması dahil

.252 9 Belirli sanayi ve meslekler ile sanayi ve meslek gruplarında
emeklilik ücretleri

.252 91 İstihraç, imalat, inşaat sanayii dışındaki sanayi
dalları ve mesleklerde

Hizmetler sektörü ve mesleklerindeki emeklilik ücretlerini 
burada sınıflayın
Temel numara olan 331.2529l'e, 001-999 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin asker emeklilerinin ücretleri 331.25291355 
[eski: 355.1151], genel olarak devlet görevlilerinin emekli

.252 92-.252 99

l], genel olarak devlet görevlilerinin emekli 
ücretleri 331.2529135

İstihraç, imalât, inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.2529'a, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin inşaat işlerinde emeklilik 
ücretleri 331.252924



.255

.257

.257:

.257 22

.257 23

.257 4

.257 6

.257 62 

.257 63

Ücret dışı kazançlar
Örnek: Sağlık ve refah programları, sigorta, işsizlik ödemeleri
Ücret dışı kazançlar ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Hisse devri ve hisse olanaklarını 331.2164'de, sendikalann sağladığı 
ücret dışı kazançları 331.8735'de, askeri görevlerden emekli olanlar ve 
mirasçıları için sağlanan ücret dışı kazançları 362.86'da, sigorta 
yoluyla sağlanan kazançları 368.3'de, devlet himayesindeki toplumsal 
sigorta yoluyla sağlanan kazançları 368.4'de, çalışanların çıkarlannın 
yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri 658.325’de sınıflayın
Hisse senedi sahipliği ve satınalma planları 331.2164'e alındı

Emeklilik ücretleri için 331,252'ye bkz.

Saatler
İş günü ve haftası

Görev paylaşımı, iş paylaşımı, yarım-zamanlı istihdam dahil 
Esnek çalışma saatlerini, vardiyalı işleri burada sınıflayın 

İş haftası
Sıkıştırılmış çalışma programlan dahil. Örneğin dört-gün kırk- 
saatlik hafta

İş günü
Örnek: Sekiz-saatlik işgünü

Dinlenme dönemleri için 331,2576'ya hkz.

Gece, kutsal gün, Pazar, bayram günlerinde iş
Vardiyalı işler için ayrıca 331.2572'ye hkz.

İzin ve mola dönemleri
Örnek: Ücretli izinler ve bayramlar 

Hastalık izni 

Mazeret izni
Örnek: Eğitim ve doğum izni, belirli aralıklarla yapılan ücretli 
izinler (sabbatical)
Kadınlar için doğum iznini 331.44’de sınıflayın



.259 

.259 2

.259 22

.259 24 

.259 6

.259 8

Eğitim, işçi güvenliği, işçi davranışlarına ilişkin kurallar
Eğitim

Mesleki eğitim ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Eğitim kurumlarınca orta öğretim düzeyindeki mesleki eğitimi 
373.2'de, yetişkinler düzeyindeki mesleki eğitimi 374.013'de; 
işveren tarafından sağlanan eğitimin yönetsel özelliklerini 
658.3124'de sınıflayın

Çıraklık
İşçilerin özel bir sınıfı olarak çırakları 331.55'de, eğitimin bir 
parçası olarak çalışma deneyimini 371.38'de sınıflayın

Yeniden eğitme

İşçi güvenliği
Örnek: İstihdam güvenliği, işinde kalabilme hakkı 
Örgütlenme hakkı, tayin ve terfi hakkı, kıdem dahil 

İşçi davranışlarına ilişkin kurallar 
Devamsızlık, disiplin dahil

.28 Belirli sanayi ve meslekler ile belirli sanayi ve meslek gruplarındaki
ücretler

Belirli sanayi ve mesleklerdeki ücretlerin belirli öğelerini 331.21- 
331.23'de sınıflayın

.281 İstihraç, imalât, inşaat sanayii dışındaki sanayi dalları ve
mesleklerde

Hizmetler sektörü ve mesleklerindeki ücretleri burada sınıflayın
Temel numara olan 331.28l'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
bankerlerin ücretleri 331.2813321

.282-.289 istihraç, imalât, inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
Temel nun:ıara olan 331.28'e, 620-690 arasında 6'yı izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin maden sanayiinde ücretler 331.2822, ortalama 
fabrika ücretleri 331.287

.29 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 331.29'a, 2.Tablo'dan 01-99 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Avustralya'da ücretler 331.2994
Ücretlerin belirli öğelerinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışını
331.21-331.23'de, belirli sanayilerde ve mesleklerde ücretlerin tarihi, 
coğrafi, kişilere göre ele alınışını 33l.28'de sınıflayın
Belirli bir alandaki genel ücret araştırmaları burada sınıflanır ama sanayi, 
meslekler ve bölgeler arasındaki ücret farklılıklarını vurgulayan 
araştırmalar 331.22'de sınıflanır, kuşkularınız varsa 331.29'u tercih edin
Belirli idari bölgelerin ücret-fiyat politikaları burada sınıflanır; ama 
politikalar ekonominin sağlamlaştırılması açısından ele alınıyorsa bu 
eserler 339.5'de sınıflanır



.31

.34

331.3-331.6 Kişisel özelliklerine göre iş gücü
İşgücü ve işgücü pazarım, ücretler ve diğer istihdam koşullarını, belirli sanayi 
ve meslekleri, işçi sendikalarını, işçilerin belirli sınıflarına ilişkin emek- 
yönetim pazarlıklarını burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmedikçe bu listenin iki ya da daha fazla altbölümünde 
yer alan karmaşık konuları listede önce gelen numara içinde sınıflayın. 
Örneğin genç Çinli kadınlar 331.344089951 (331.4 yada 331.6251 değil)
Kapsamlı eserleri 331.1143'de; belirli kişilik özelliklerine sahip insanların 
meslek seçimini 331.702'de sınıflayın; belirli kişilik özelliklerine sahip 
insanlar için bir toplumsal hizmet biçimi olarak sağlanan istihdam 
hizmetlerini 362.6-362.8'de sınıflayın. Örneğin yaşlılar için barınaklı istihdam 
362.64

Belirli yaş gruplarındaki işçiler

Çocuklar
Onüç yaşa kadar

Genç insanlar
Otuzbeş yaşa kadar

Çocuklar için 3313l'e; belirli sanayiler ve mesleklerdeki genç 
insanlar için 33138'e hkz.

.341-.342 Genç insanların istihdamında belirli özellikler
Temel numara olan 331.34'e, 331.1-331.2’de 33Ti izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin genç işçilerin hizmet içi eğitimi 331.342592
Belirli genç insanların istihdamındaki belirli özellikleri 
331.344-331.346'da sınıflayın

Belirli tür genç insanların istihdamı
Temel numara olan 331.34'e, 331.4-331.6’da 331'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Afro-Amerikan gençliği 331.346396073; ancak, 
çıraklığı 331.55’te sınıflayın

14-20 yaş arasındaki insanlar
14-20 yaş arasındaki insanların istihdamında belirli özellikleri 
331.341-331.342'de, 14-20 yaş arasında belirli tür insanların 
istihdamını 331.344-331.346'da sınıflayın

21-35 yaş arasındaki insanlar
21-35 yaş arasındaki insanların istihdamında belirli özellikleri 
331.341-331.342'de, 21-35 yaş arasında belirli tür insanların 
istihdamını 331.344-331.346'da sınıflayın

.344-.346

.347



.38 Belirli sanayi ve meslekler ile belirli sanayi ve meslek gruplarındaki
genç insanlar

Çocuklar ve genç yetişkinler
Belirli sanayiler ve mesleklerde genç insanların istihdamındaki belirli 
özellikleri 331.341-331.342'de, belirli tür insanların belirli sanayiler ve 
meslekler içinde istihdamını 331.344-331.346'da sınıflayın

.381 İstihraç, imalât, inşaat sanayii dışındaki sanayi dalları ve
mesleklerde

Hizmetler sektörü ve mesleklerindeki genç insanları burada sınıflayın
Temel numara olan 331.38l'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
yazıcılık mesleğindeki genç insanlar 331.38165137

.382-.389 İstihraç, imalât, inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.38'e, 620-690 arasında 6'yı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin genç dokuma işçileri 331.3877

.39 Diğer yaş grupları

.394 Orta yaşlı işçiler

.398 Yaşlı işçiler
Eski başlık; 65 yaş ve üstü

.398 8 Belirli sanayi ve meslekler ile belirli sanayi ve meslek gruplarında

.398 81 İstihraç, imalât, inşaat sanayii dışındaki sanayi dalları
ve mesleklerde

Hizmetler sektörü ve mesleklerindeki daha yaşlı işçileri 
burada sınıflayın
Temel numara olan 331.3988 l'e, 001-999 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin yazıcılık mesleklerinde daha yaşlı işçiler 
331.3988165137

.398 82-.398 89 İstihraç, imalât, inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.3988'e, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin daha yaşlı tarım işçileri 
331.39883

.4 Kadın işçiler
Kadın mesleklerinin sosyolojik yönleri için ayrıca 305.43'e hkz.

.41-.42 Kadınların istihdamının belirli özellikleri
Temel numara olan 331.4'e, 331.1-331.2 arasında 331'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin kadınlara karşı ayırımcılık 331.4133, bankacılıkta 
kadınların ücretlendirilmesi 331.42813321
Evli kadınların istihdamında belirli özellikleri 331.43'de, çalışan annelerin 
istihdamında belirli özellikleri 331.44'de; işçi sendikaları ve toplu pazarlık 
açısından kadınları 331.47'de sınıflayın

.43 Evli kadınlar
Çalışan anneleri 331.44'de sınıflayın



.44 Çalışan anneler
Hamile anneler ve doğum izni dahil

.47 İşçi sendikaları ve toplu (işçi-yönetim) pazarlık
Temel numara olan 331.47'ye, 331.87-331.89 arasında 331.8'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin işçi sendikalannda kadınlar 331.478

.48 Belirli sanayi ve meslekler ile belirli sanayi ve meslek gruplanndaki
kadın işçiler

Belirli sanayi ve mesleklerde kadınların istihdamının belirli özelliklerini 
331.41-331.42'de, belirli sanayi ve mesleklerde evli kadınlan 331.43'de, 
belirli sanayi ve mesleklerde çalışan anneleri 331.44'de sınıflayın

.481 İstihraç, imalât, inşaat sanayii dışındaki sanayi dalları ve
mesleklerde

Hizmetler sektörü ve mesleklerindeki kadınları burada sınıflayın
Temel numara olan 331.48l'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
reklamcılıkta kadınlar 331.4816591

.48Z-.489 İstihraç, imalât, inşaat sanayii ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.48'e, 620-690 arasında 6'yı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin kadın kağıt ve kağıt hamuru işçileri 331.4876

.5 Yaş ve cinsiyete göre olmayan özel işçi gruplandırmaları
Irksal, etnik, ulusal kökene göre işçi gruplandırmaları için 331.6'ya hkz.

.51 Tutuklular ve eski-suçlular
Örnek: Siyasi tutuklular ve savaş esirleri

.52 Emekli askerler
Silahlı kuvvetler eski üyelerinin askeri olmayan çahşmalanm burada 
sınıflayın

Askeri hizmetler nedeniyle alınan emeklilik ücretleri için 
331.25291355'e, askeri çalışmalar için 331.761355'e ayrıca hkz.

.54 Belirli ekonomik durumlardaki işçiler
Başka yerde belirtilmeyen, ekonomik olarak dezavantajlı işçileri burada 
sınıflayın

.542 Sözleşmeli işçiler

.544 Göçer işçiler ve gündelikçiler
Göçmen işçiler: Yıl içinde düzenli olarak bir çalışma bölgesinden 
diğerine gidenler. Örneğin çeşitli bölgelerdeki mevsimlik ekim ve 
hasat dönemlerine göre yer değiştiren tarım işçileri
Sadece göçmen işçiler için standart altbölümler eklenmiştir.

Göçmen ve yabancı işçiler için ayrıca 33I.62'ye hkz.



.6

.62

.620 9

Çıraklar
[eskiden: 607.33 ya da l.Tablo'dan 073 notasyonunu kullanarak belirli 
konuyla birlikte]
Çırakların eğitimini 331.25922'de sınıflayın

Fiziksel ve zihinsel özürlü işçiler
Örnek: Gelişme olarak özürlü işçiler
Fiziksel ve zihinsel özürlü işçiler ve sadece fiziksel özürlü işçiler için 
standart altbölümler eklenmiştir
Temel numara olan 331.59'a, 1. Tablo'dan 0871-0875 notasyonunda - 
087'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin görme bozukluğu olan işçiler 
331.591

Irksal, etnik, ulusal kökenlerine göre işçi gruplamaları

Göçmenler ve yabancılar
Göçer işçiler için ayrıca 331.544'e bkz.

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli alanlardaki göçmen ve yabancı işçileri burada sınıflayın. 
Örneğin Kanada'daki göçmen işçiler 331.620971
Belirli idari bölgelerden gelen göçmen ve yabancı işçileri 
331.621 -331.629'da sınıflayın

.621-.629 Kökenlerine göre göçmen ve yabancı işçiler
Temel numara olan 331.62'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Çin'den gelen göçmen işçiler 331.6251; sonra yerleşilen alan 
için 0* ekleyin ve tekrar 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Çin'den gelip Kaliforniya'ya yerleşen göçmen işçiler 
331.62510794

Belirli alanlardaki göçmen ve vabancı işçiler için ayrıca 
331.6209'abkz. '

.63 Yerli doğumlu yerli olmayan etnik gruplar
Standart altbölümler için 331.63001-331.63009'u kullanın
Temel numara olan 331.63'e, S.Tablo'dan 03-99 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Afrika kökenli Amerikalılar 331.6396073, Alabama'daki Afrika 
kökenli Amerikalı işçiler 331.63960730761

.69 Yerli etnik gruplar
Standart altbölümler için 331.69001-331.69009'u kullanın
Temel numara olan 331.69'a, 5.Tablo'dan 03-99 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Güney Afrika'daki Zenci Güney Afrikalılar 331.69968, Kuzey 
Amerika'daki Kuzey Amerikalı yerli ırklar 331.6997

*Standart altbölümler için 00 ekleyin; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



.7 Sanayi ve mesleklere göre işgücü
Profesyonel ilişkiler dahil
Standart altbölümler için 331.7001-331.7009'u kullanın
Belirli bir sanayi ya da meslek içindeki profesyonel ilişkileri l.Tablo'dan 023 
notasyonunu kullanarak sanayi ve meslekle birlikte sınıflayın. Örneğin 
hukukta profesyonel ilişkiler 340.023

.702 Meslek seçimi
Belirli kişisel niteliklere sahip insanlar, örneğin emekli askerler için 
meslek seçimini; meslekleri ve mesleki özellikleri tanımlayan 
disiplinlerarası eserleri; mesleki olanaklar ve mesleki danışmanlık ile 
ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Mesleki ilgileri ele alan eserleri 158.6'da; okullardaki mesleki 
danışmanlığı 371.425'de; iş aramayı 650.14'de sınıflayın; Belirli 
meslekler ve mesleki özellikler açısından tanımlar, mesleki olanaklar, 
meslek seçimini 1 .Tablo'dan 023 notasyonunu kullanarak konuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin muhasebe 657.023

.702 3 Belirli eğitim düzeylerine sahip insanlar için

.71 Profesyonel meslekler ve yöneticilik meslekleri
Belirli profesyonel meslekler ve yöneticilik mesleklerini 331.76l'de 
sınıflayın

.712 Profesyonel

.714 Yöneticilik

.76 Belirli sanayiler ve meslekler
Belirli meslek gruplarını 331.79'da sınıflayın

.761 İstihraç, imalat, inşaat sanayii dışındaki sanayi dalları ve
mesleklerde

Temel numara olan 331.76l'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
bankacılık sanayiinde işgücünü 331.761332l'de; ancak resmi (kamu 
hizmetleri) meslekleri 331.795'de sınıflayın

.762-,769 İstihraç, imalât, inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.76'ya, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin gıda işleme 331.7664

.79 Belirli meslek grupları
Başka bir talimat verilmemişse, 331.79'un altbölümlerinde yer alan iki ya 
da daha fazla özelliğe sahip karmaşık konulan en sondaki numara içinde 
sınıflayın. Örneğin beyaz yakalı resmi (kamu hizmeti) meslekleri 331.795 
(331.792 değil)
Tarımsal meslekleri 331.763'de sınıflayın

Profesyonel meslekler ve yöneticilik meslekleri için SSlJl'e hkz.

.792 Beyaz-yakah meslekler

.793 Hizmet meslekleri



.794

.795

.798

.8

331.87
.88
.89

.871

.872

.873

.873 2

.873 3 

.873 5 

.874

Sanayi meslekleri
Zanaatkârlann ve danışmanlann çalışmaları; vasıflı, yarı vasıflı işgücü 
dahil

Vasıfsız işgücü için 331.798'e bkz.

Resmi (kamu hizmeti) meslekler
Seçilmiş ve atanmış sivil görevlilerin meslekleri

Vasıfsız işgücü

İşçi sendikaları, toplu (işçi-yönetim) pazarlık ve uyuşmazlıklar
İşçi hareketleri ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Endüstriyel demokrasi ile ilgili kapsamlı eserleri 331.0112'de; işçi 
hareketinin belirli özelliklerini özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin işçi 
hareketlerinin siyasal etkinlikleri 322.2

Bkz. Kılavuz 331 ile 331.8

ÖZET
İşçi sendikası örgütlenmesi 
İşçi sendikaları
Toplu (işçi-yönetim) pazarlık ve uyuşmazlıklar 

İşçi sendikası örgütlenmesi
işçi sendikaları hakkındaki kapsamlı eserler için ayrıca 331.88 hkz.

Tüzük, yönetmelik, kurallar

Örgütlenme düzeyleri
Örnek: Yerel, ulusal, federasyon

Sendika örgütlenmesinin belirli Özellikleri
Örnek: Üyelerin disiplini

Üyelik ve üyelik politikalan
Sendikalarca uygulanan ayırımcılık dahil
Belirli kişisel özelliklere sahip insanlara karşı sendikalarca 
uygulanan ayırımcılığı 331.3-331.6'da sınıflayın. Örneğin 
kadınlara karşı ayırımcılık 331.47732

Çalışanlar ve liderler

Kazançlar, kaynaklar, mülk

Sendika seçimleri ve toplantıları



.88

.880 1

.880 4 

.880 41 

.880 42 

.880 9 

.880 91

İşçi sendikaları
Dinsel çizgide örgütlenmiş sendikaları burada sınıflayın. Örneğin 
Hıristiyan işçi sendikaları

işçi sendikası örgütlenmesi için 331.87'ye bkz.
işçi sendikalarının siyasal etkinlikleri için 322.2'ye, işçi sendikalarına 
yönetsel bakış açısı için 658.3153'e ayrıca bkz.

Sendikalar kuramı
Örnek; Tekel karşıtı kuram; sendikaları sınıf mücadelesinin, 
endüstriyel demokrasinin, işçilerin sanayi üzerindeki denetiminin 
bir aracı olarak ele alan kuramlar
Sendikacılığa karşı kuramlar dahil

Endüstriyel demokrasi için 331.0112'ye, endüstride işçi 
denetimi için 338.6'ya ayrıca bkz.

Özel konular

Beyaz-yakalılann (fikir işçilerinin) sendikaları

Mavi-yakalıların (beden işçilerinin) sendikaları

İşçi sendikalarının tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı

Genel olarak alanlar, bölgeler, yerlere göre ele alış
Uluslararası sendikaları burada sınıflayın
Sadece iki ülkeden üyeleri olan uluslararası sendikaları, 
2.Tablo'dan iki ülke için kapsamlı notasyon kullanarak 
331.88094-331.88099'da sınıflayın. Örneğin ABD ve 
KanadalI işçilerden oluşan sendikalar 331.88097

Belirli sanayi ve meslekler ile belirli sanayi ve meslek gruplarında 
işçi sendikaları

istihraç, imalât, inşaat sanayii dışındaki sanayi dallan ve 
mesleklerde

Hizmetler sektörü ve mesleklerindeki işçi sendikalarını burada 
sınıflayın
Temel numara olan 331.881 l'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin öğretmen sendikaları 331.88113711

.881 2-.881 9 İstihraç, imalât, inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.88 Te, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin konfeksiyon işçileri sendikaları 
331.88187

.883 Sendika türleri
Belirli sanayiler ve mesleklerdeki belirli sendika türlerini 331.88 l'de 
sınıflayın

Devrimci sendikalar için 331.886’ya bkz.

.881

.881 1



.883 2 Zanaat sendikaları
İstihdam edildikleri sanayiden bağımsız olarak belirli bir iş ya da 
mesleği uygulayan işçilerin sendikaları
Yarı-sanayi sendikalarını 331.8833'de sınıflayın

.883 3 Sanayi sendikaları
Zanaatı ve mesleğine bakılmaksızın belirli bir sanayi ya da sanayi 
gmbundaki sendikalar
Yarı-sanayi sendikalannı (bir sanayi içindeki bütün işçileri değil 
ama çoğunu temsil eden sendikalar. Örneğin bakım işçileri 
dışındaki bütün işçileri temsil eden bir sendika) burada sınıflayın

.883 4 Şirket sendikalan
Bir tek firmanın çalışanlannı kapsayan bağımsız işçi sendikalan

.886 Devrimci sendikalar
Örnek: Dünya sanayi İşçileri (IWW: Industrial Workers of the World)

.889 Sendika güvenlik sözleşmeleri

.889 2 İşyeri sözleşmeleri
Örnek: Kapalı işyeri (işe alınmak için sendikalı olmak şarttır), 
açık işyeri, sendika işyeri (işverenle sendika arasındaki anlaşmaya 
göre sendikasız işçiler işe alınabilir, fakat işe girme tarihinden 
belli bir süre sonra sendikaya girmeleri şarttır)
Tercihle işe alma, çalışma hakkı, sadece pazarlık haklarına dayalı 
işe alma dahil
Toplu (işçi-yönetim) pazarlık ve uyuşmazlıklarıyla uğraşmak 
üzere alınan bir devlet önlemi olarak çalışma hakkını 331.898'de 
sınıflayın

.889 4 İşe alma ve işten çıkarmanın denetimi
Örnek: İşe alma merkezleri, çalışma karneleri, çıraklığın denetimi

.889 6 Aidatlann işverence kaynağından kesilerek sendikaya aktaniması, iş
sözleşmelerinin yapılması (işsizliği önlemek için fazla işçi alımı), 
uyuşmazlıkların denetimi

Bu numaranın diğer sendika güvenlik önlemleri için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 331.889'da sınıflayın

Toplu (sendika-yönetim) pazarlık ve uyuşmazlıklar
Ücretler ve diğer istihdam koşullarıyla ilgili toplu pazarlık ve süreçleri 
burada sınıflanır; ancak bunların sonucu olan ücretler ve diğer koşullar 
331.2'de sınıflanır

Toplujyazarlığı yönetimin bakış açısından ele alan eserler için ayrıca

Bkz. Kılavuz 331 ile 331.8
ÖZET

331.890 4 Belirli sanayi ve meslekler ile belirli sanayi ve meslek gruplarında
.891 İşlemler
.892 Grevler
.893 Diğer işçi eylemleri
.894 Yönetimin önlemleri
.898 Resmi önlemler

.89



.890 4 Belirli sanayiler ve meslekler ile belirli sanayi ve meslek gruplarında

.890 41 İstihraç, imalat, inşaat sanayii dışındaki sanayi dalları
ve mesleklerde

Hizmetler sektörü ve mesleklerinde toplu (işçi-yönetim) 
pazarlık ve anlaşmazlıklarını burada sınıflayın
Temel nuniara olan 331.8904Te, 001-999 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin hastanelerde işçi-yönetim pazarlığı 
331.8904136211

.890 42-.890 49 İstihraç, imalât, inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.8904'e, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin konfeksiyon sanayiinde işçi- 
yönetim pazarlıklan ve uyuşmazlıklar 331.890487

.891 İşlemler

.8912 Ön hazırlıklar
Örnek: Örgütlenme, kabul edilme, sözleşme görüşmeleri 

.8914 Uzlaşma önlemleri

.891 42 Arabuluculuk

.891 43 Tahkim (uyuşmazlıkların hakem aracılığıyla çözümü)

.891 5 Sözleşme süresi sırasında görüşmeler
İş sözleşmelerinin iptali dahil

.892 Grevler
Uzlaşma önlemleri için ayrıca 331.8914'e hkz.

.89201 Grev kuramı
Grev hakkı, grevlerin etkileriyle ilgili genel kuramlar dahil
Grevlerin l^lirli yönler üzerindeki etkileri o yönle birlikte 
sınıflanır. Örneğin grevlerin maden sanayiindeki kârlılık 
üzerindeki etkisi 338.23

[ 892 09] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 331.8929'da sınıflayın 

.892 1 Grev oylaması



.892 2

.892 3 

.892 4

.892 5

.892 6

.892 7 

.892 8

.892 81

331.892 2-331.892 6 Grev türleri
Başka bir talimat verilmemişse aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin 
sendika denetimindeki grevler 331.8925 (331.8922 değil)

Genel grevler 
Dayanışma grevleri 
İş bırakma, oturma grevleri 
Denetimsiz (İzinsiz) grevler 
Sendika denetimindeki grevler

331.8925
331.8923
331.8926
331.8924 
331.8922

Kapsamlı eserleri 331.892’de, belirli sanayilerdeki ve mesleklerdeki belirli 
türdeki grevleri 331.8928'de sınıflayın

Sendika denetimindeki grevler
Eski başlık: Örgütlü
Başka yerde belirtilmeyen
Örnek: Ekonomik, yasal (meşru) grevler
Resmi grevleri burada sınıflayın

Dayanışma grevleri

Denetimsiz (izinsiz) grevler
Başka yerde belirtilmemiş
Resmi olmayan grevleri burada sınıflayın

Genel grevler
Bir alanın tümünde iş bırakılması
Genel grevlerle ilgili disiplinlerarası eserleri 322.2'de sınıflayın 

İş bırakma, oturma grevleri
Bu numaranın diğer grevler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
331.892'de sınıflayın
Bir alanın tümünde iş bırakılmasını 331.8925'de sınıflayın 

Gösteriler

Belirli sanayiler ve meslekler ile belirli sanayi ve meslek 
gruplarındaki grevler

İstihraç, imalât, inşaat sanayii dışındaki sanayi dalları 
ve mesleklerde

Hizmetler sektörü ve mesleklerindeki grevleri burada 
sınıflayın
Temel numara olan 331.8928l'e, 001-999 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin öğretmen grevleri 331.892813711

.892 82-.892 89 İstihraç, imalât, inşaat sanayiinde ve mesleklerinde
Temel numara olan 331.8928'e, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin lastik işçilerinin grevleri 
331.8928782



.892 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel nmnara olan 331.8929'a, 2.Tablo'dan 01-99 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İngiltere'deki grevler 331.892941
Belirli dönemler ve yerlerdeki grevlerin belirli yönlerini 
331.8921-331.8927'de, belirli sanayiler ve meslekler içinde belirli 
dönemler ve yerlerde meydana gelmiş grevleri 331.8928'de 
sınıflayın

.893 Diğer işçi eylemleri
Örnek: Boykotlar, yasal kararlar (bir kişiye ya da bir kişinin malına 
zarar verdiği ileri sürülen hareketin uyuşmazlık çözülünceye kadar 
durdurulması), siyasal eylemler, sabotaj
İşçilerin şiddet eylemlerini burada sınıflayın
Grevlerde şiddet kullanımını 331.892'de sınıflayın

.894 Yönetimin önlemleri
Örnek: Kara listeler, beyaz listeler, yasal kararlar, işçi casusları, 
lokavtlar, siyasal eylem, san anlaşmalar (yellow-dog contracts: 
işçilerden sözleşme sürecinde sendika ile ilişkisi olmayacağına dair 
soz alma)

.898 Resmi önlemler
Örnek: Çalışma hakkı politikası
Çalışma hakkı ile ilgili kapsamlı eserleri 331.8892'de sınıflayın 

Uzlaşma önlemleri için 331.8914’e hkz.
.898 2 Grev gerekçeleri

Örnek; Amaç, bildirim, yatıştırma dönemleri, diğer yöntemlerin 
etkisiz kalması

.898 4 Askeri kuvvetlerin kulanılması
332 Finansman ekonomisi

Kamu mâliyesi için 336'ya hkz.
Bkz. Kılavuz 332 ile 338, 658.15; 339 ile 332, 336

ÖZET
332.01-.09 Standart altbölümler

.1 Bankalar ve bankacılık

.2 İhtisaslaşmış bankacılık kuruluşları

.3 Kredi ve borç verme kuruluşları

.4 Para

.5 Diğer değişim araçları

.6 Yatırım ve yatırımlar

.7 Kredi

.8 Faiz ve kâr oranı

.9 Kalpazanlık, sahtecilik, tahrifat
.024 Kişisel finansman

Belirli türdeki kullanıcılara yönelik mali ekonomi ile ilgili eserler için 
kullanmayın; 332.02’de sınıflayın
Kişisel harcamalann yönetimini 640.42'de sınıflayın, kişisel 
finansmanın burada belirtilmeyen belirli bir özelliğini konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin yatırım 332.678, tüketici bilgisi 381.33

.024 001-.024 007

Bkz. Kılavuz 332.024 ile 640.42 

Standart altbölümler



.024 008

[.024 008 1-.024 008 8]

.024 009 

.024 01

.024 02

.024 03-.024 99

İnsan gruplarına göre kişisel finansman

Çeşitli insan türlerine göre kişisel finansman
Kullanmayın; 332.02403-332.02499'da sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Gelirin, net değerin, mali güvenliğin arttırılması
Mali bağımsızlık; mülk planlaması; emeklilik planlaması 
dahil. Örneğin Bireysel Emeklilik Hesapları (IRAs Individual 
Retirement Accounts) ve Keogh planları
Belirli sınıflardan insanlar için gelirin, net değerin, mali 
güvenliğin arttırılması ile ilgili eserleri 332.02403- 
332.02499'da sınıflayın

Kişisel mali sorunlar
Örnek: Borç yönetimi, depresyon ve enflasyonla başetme
Belirli sınıflardan insanların özel sorunlarını 332.02403- 
332.02499'da sınıflayın

Belirli sınıflardan insanların kişisel finansmanı
Temel numara olan 332.024'e, T.Tablo'dan 03-99 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin bekarlann kişisel finansmanı 332.0240652

.04 Özel konular

.041 Sermaye
Sermayenin uluslararası özelliklerini 332.042'de sınıflayın

.041 2 İşletme sermayesi
Örnek: Nakit, kısa dönemli alacaklar, stoklar

.041 4 Sabit (Yatırım) sermaye
Ekonomik yaşamlan yıllar olarak ölçülen üretim araçlan. Örneğin 
fabrikalar, makina donanımı ve bunlara yatınimış kaynaklar

Toprak için 333'e bkz.

.041 5 Sermaye oluşumu ve tasarruf
Sermaye mallanna yatınm yapmak için para sağlamanın yollan, 
araçları ve sorunlanyla ilgili disiplinlerarası ve genel ekonomik 
incelemeleri burada sınıflayın
Belirli sanayi türlerindeki üretime ilişkin olarak ele alınan 
sermaye oluşumunu 338.1-338.4'de, firmaların finansmanını 
338.6041'de, ulusal geliri etkileyen bir etmen olarak tasarruflar ve 
yatınmları 339.43'de sınıflayın

[.041 506 8] Yönetim
Kullanmayın; 658.1522'de sınıflayın



.04152 Öz-kaynakh finansman
Bireyin kendi tasarruflarını ya da bir işletmenin kendi kârlannı 
kendi işine yatırım yapmak üzere kullanması
îç kaynaklardan sermaye sağlanmasını burada sınıflayın

Öz-kaynaklı finansmanın yönetime ilişkin özellikleri için 
ayrıca 658.15226'ya bkz.

.041 54 Dış sermaye kaynaklan

.042 Uluslararası finansman
Uluslararası sermaye hareketleri dahil
Uluslararası bankalar ve bankacılığı 332.15'de, döviz alışverişini 
332.45'de, uluslararası tahvil alışverişini 332.65'de, uluslararası 
yatınmı 332.673'de sınıflayın

Uluslararası iktisat için ayrıca 337'ye hkz.

.06 Kuruluşlar
Mali kuruluşları ve onların yönetimini 332.1'de sınıflayın

.1 Bankalar ve bankacılık
Mevduata ilişkin devlet güvencesini; banka iflaslannı; para ve bankacılık, 
mali kurumlar ve işlevleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Kredi birliklerini 334.22'de sınıflayın

ihtisaslaşmış bankacılık kuruluşları için 332.2'ye; kredi ve borç 
kuruluşları için 332.3'e; para için 332.4'e; kredi için 332.7'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 332.7 ile 332.1

. 11 Merkez bankalan
Belirli merkez bankaları burada sınıflanır. Örneğin ABD Federal Rezerv 
Sistemi 332.110973

.112 Para politikalarıyla ilişkiler
Banknot ihracı dahil 
Devlet tahvilleri alımı 332.114'e alındı
Merkez bankasının makro ekonomik politikaların yürütülmesindeki 
rolünü 339.53'de sınıflayın

Rezerv gereksinimi, faiz oranları için 332.113'e; açık pazar 
işlemleri için 332.114'e bkz.

.113 Özel bankalarla ilişkiler
Takas işlemleri, faiz oranları, borçlar, rezerv ihtiyaçları dahil

.114 Açık-pazar işlemleri
Örnek: Devlet tahvillerinin satın alınması [eskiden3>?>2.\ 12]



.12 Ticari bankalar
Takas bankalarını, takas odalannı burada sınıflayın
Tasarruf bölümleri 332.1752'ye alındı
Takas hizmetlerini 332.178'de sınıflayın

Çok kademeli bankacılık için 332.16'ya; ticari bankaların bankacılık 
hizmetleri için 332.17'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 658.15 ile Tl—0681

.122 Tüzel kişiliği olan bankalar
İmtiyazlı (chartered) bankalan burada sınıflayın 

.1223 Ulusal bankalar
Merkez bankaları için ayrıca 332.11'e bkz.

. 122 4 Eyalet ve taşra bankalan

.123 Tüzel kişiliği olmayan (Özel) bankalar

. 15 Uluslararası bankalar ve bankacılık
Ticari ve diğer bankaların uluslararası işlemlerini, bankaların uluslararası 
borçlanma ve borçlarla ilgili rolünü burada sınıflayın

Uluslararası boçlanma ve borçlar ile ilgili kapsamlı eserler için 
ayrıca 336.3435'e bkz.

.152 Parasal istikrar ve ödemeler dengesi için
Örnek: Uluslararası Para Fonu (IMF: International Monetary Fund)

.153 Kaynaklann ve üretimin geliştirilmesi için
Örnek: Uluslararası Kalkınma Birliği (International Development 
Association), Uluslararası Finans Kurumu (International Finance 
Corporation)
Kalkınma bankalarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Bir tek ülkeye hizmet sunan kalkınma bankalarını 332.28'de sınıflayın

.153 2 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası -IBRD (International Bank
for Reconstruction and Development)(Dünya Bankasi-World Bank)

.1534 Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank)

.153 8 Amerikan Kalkınma Bankası (Interamerican Development Bank)

. 154 Ticaretin geliştirilmesi ve kolaylaştınlması için

. 155 Uluslararası anlaşmalar için
Örnek: Uluslararası Anlaşmalar Bankası (Bank for International 
Settlements)

. 16 Çok kademeli bankacılık
Örnek: Şube, zincir, grup, eyalet-içi bankacılık; banka birleşmeleri, 
sendikalar, holding şirketleri



.17 Ticari bankaların bankacılık hizmetleri
Bankaların hizmetleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
İhtisaslaşmış bankacılık kuruluşlarının hizmetlerini 332.2'de sınıflayın 

Uluslararası işlemler için 332.15'e bkz.
Belirli tip bir finansman kuruluşuyla sınırlı olmayan kredi işlevleri 
için ayrıca 332.7'ye bkz.

.175 Genel bankacılık hizmetleri

.175 2 Mevduat
Örnek: Talep mevduat (çek hesaplan), vadeli mevduat. Örneğin 
mevduat sertifikaları, tasarruf hesaplan; görüşme yoluyla para 
çekme NOW (negotiable order of withdrawal) hesaplan
Tasarruf bölümleri dahil [eski 332.12]

.175 3 Borç verme

.1754 Yatınmlar
Yatırım bankaları ve bankacılığı için ayrıca 332.66'ya bkz.

.178 Özel bankacılık hizmetleri
Örnek: Kredi kartları; borç ve akıllı kartlar; kiralık kasa hizmetleri; 
yeddieminlik hizmetleri
Takas hizmetleri dahil

Çok kademeli ya da kuruluşun türü ne olursa olsun, kuruluşlar 
tarafından verilen kredi kartlarını ele alan eserler için ayrıca 
332.765'e bkz.

.2 İhtisaslaşmış bankacılık kuruluşları
Uluslararası bankaları 332.15’de sınıflayın. Örneğin uluslararası kalkınma 
bankaları 332.153; kooperatif bankaları 334.2

Tarımsal kuruluşlar için 332.3l'e; yatırım bankaları için 332.66'ya bkz.

.21 Tasarruf bankaları
Örnek: Resmi tasarruf bankaları ve hisse senedi bankaları 
Karşılıklı tasarruf bankalarını burada sınıflayın 
Tutum kuruluşlan ile ilgili kapsamlı eserleri 332.32'de sınıflayın 

Posta tasarruf bankaları için 332.22'ye bkz.

.22 Posta tasarruf bankaları

.26 Tröst şirketleri

.28 Bir tek ülkeye hizmet veren kalkınma bankaları
Tarımsal kalkınma bankalarını 332.3l'de sınıflayın

Uluslararası kalkınma bankaları için ayrıca 332.153'e bkz.



.31

Kredi ve borç verme kuruluşları
Birincil işlevleri kredi ve borç verme olmayan işletmelerin, örneğin perakende 
satış birimleri, seyahat acentalarının kredi ve borç verme işlevleri, buraya 
dahildir. Ancak sigorta şirketlerinin kredi ve borç verme işlevleri 332.38'de 
sınıflanır

Tarımsal kuruluşlar
Örnek: Arazi bankaları

Tasarruf ve borç verme birlikleri
Diğer isimleri: Bina ve borç verme birlikleri, mesken kredisi demekleri, 
ipotek kuruluşları
Tutum kuruluşları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Tasamıf bankalarını 332.21'de, kredi birliklerini 334.22'de sınıflayın

Kredi komisyoncuları
Örnek: Rehin karşılığı borç verenler, menkul rehni karşılığı borç verenler, 
maaş karşılığı borç verenler

Tüketici ve satış finansmanı kuruluşları

Sanayi bankaları
İşçilere borç vermek için oluşturulmuş mali kuruluşlar 
İşçi bankalannı burada sınıflayın 

Kredi birlikleri için 334.22 ye bkz.
Tüketicilere borç verme konusunda ihtisaslaşmış bankalar için ayrıca 
332.35'e bkz.

Sigorta şirketleri
Kredi ve borç verme işlevleri

.35

.37

Sigorta şirketleri ile ilgili disiplinlerarası eserler için ayrıca 
368.0065'e bkz.

Para
Değişim araçlan ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Para ve bankacılık ile ilgili kapsamlı eserleri 332.1'de, para dışındaki değişim 
araçlarını 332.5'de sınıflayın

ÖZET
332.401-.404 [Kuramlar;.para biçimleri ve birimleri]

.41 Paranın değeri

.42 Parasal standartlar

.45 Döviz

.46 Para politikası

.49 Para ve para politikasının tarihi, coğrafî, kişilere göre ele alınışı

.401 Kuramlar
Örnek: Dolaşım ve dolaşım hızı kuramı, değişim dengesi kuramı, gelir 
ve nakit dengesi kuramları, nicelik kuramı, arz ve talep kuramı



.404 Para biçimleri ve birimleri

.404 2 Altın ve gümüş sikkeler

.404 3 Sembolik sikkeler
Nominal değerlerinin altında doğal değerleri olan sikkeler 
Değersiz madenlerden yapılmış sikkeleri burada sınıflayın 

.404 4 Kağıt para

.404 8 Paranın ondalık bölümleri

[.409] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 332.49'da sınıflayın

.41 Paranın değeri
Enflasyonu, stagflasyonu, deflasyonu burada sınıflayın
Paranın değerindeki değişmelerle başetme konusundaki kişisel mali 
sorunu 332.02402'de sınıflayın

Enflasyonun işsizlik üzerindeki etkileri için ayrıca 331.1372'ye bkz. 
Bkz. Kılavuz 332.41 ile 339.41, 339.42

.414 Değerdeki dalgalanmalan etkileyen etmenler
Örnek: Devalüasyon, nicelik değişiklikleri 

istikrar önlemleri için 332.415'e bkz.

.415 İstikrar önlemleri
Enflasyonla mücadelede ücret-fiyat denetimleri dahil
Para politikasını 332.46'da, mali politikayı 336.3'de sınıflayın

Ekonomik istikrar politikaları ile ilgili kapsamlı eserler için 
ayrıca 339.5'e bkz.

.42 Parasal standartlar

.420 4 Özel konular

.420 42 Paranın resmi statüsü
' Kredi parası dahil

Yasal arzı burada sınıflayın
Para hukuku için ayrıca 343.032'ye bkz.

Standart ve kredi parası
Numaralar kullanılmıyor; 332.42042'de sınıflayın

[.420 422-.420 424]



.422 

.422 2

.422 3 

.423

.424

.425

.427

.452

332.422-332.425 Mal standartları
Parasal birimin değerini, belli bir mal veya mal grubunun belirtilmiş 
miktarının değerine denk tutan sistemler
Kapsamlı eserleri 332.42'de sınıflayın 

Tek madenli standartlar 
Altın standartlar

Örnek: Altın sikke, altın külçe, altın değişim standartları 

Gümüş standartlar 

İki madenli standartlar
Madenlerin niceliği ya da oranlarıyla ilgili bir sınırlama olmaksızın iki 
madenden sikkelerin aynı anda kullanılması
Altın ve gümüşe dayalı iki madenli standartlan burada sınıflayın

Karışık madenli standartlar
Gerekli oranlarda iki ya da daha fazla madenin bileşiminden oluşan 
sikkeler

Kanşık mallardan oluşan standartlar
Daha önceden belirlenmiş oranlarda temel mallar

Kanuni para
Herhangi bir mal veya mal grubu ile eşdeğerli tutulmayan ve satın 
alınamayan (değiştirilemeyen) paranın denetimli ve serbest biçimleri

Döviz
Bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parasıyla değiştirilmesi
Avrupa para birimi ve Avrupa dolar (Eurodollar) pazarı, özel çizim 
hakları dahil
Döviz konvertibilitesi, peşin değişim, uluslararası para sistemlerini burada 
sınıflayın
Uluslararası finansman ile ilgili kapsamlı eserleri 332.042'de, Avrupa 
hisselerine (Eurobonds) yatırımı 332.6323'de, kamu finansmanında resmi 
Avrupa hisselerini (Eurobonds) 336.3l'de, ödemeler dengesini 382.17'de 
sınıflayın

Bir altın standardı ile
Değişimde bulunan ülkelerin parasal birimlerinin altın olarak 
tanımlanması, paraların serbest altına dönüştürülmesi, altın ithalatı ve 
ihracatında tam serbestlik
Devalüasyon dahil
Devalüasyonun, devalüasyonu yapan bir ülkenin içsel ekonomisi 
üzerindeki etkisini 332.414'de sınıflayın



.454 Bir kağıt para standardı ile
Değişimde bulunan ülkelerin para birimlerinin altın ya da herhangi bir 
itibarî değer içeren nesne olarak tanımlanmaması
Değişim kurallarını 332.4564'de sınıflayın

.456 Döviz kurları ve bunların belirlenmesi

.456 09 Belirli paralar ve para gruplarının döviz kurları
Temel numara olan 332.45609'a, 2.Tablo'dan 1-9 arasında 
notasyon ekleyin, örneğin İngiltere'nin döviz kurları 
332.4560941; sonra 0* ekleyin ve tekrar 2.Tablo'dan 1-9 
arasında notasyon ekleyin, örneğin İngiltere ve ABD paralan 
arasında döviz kurlan 332.4560941073
Alanlar notasyonu sıralamasında önce gelen yerleşimin ya da 
yerleşim gruplarının parasına notasyonda öncelik verin

(Seçenek: Yerel vurgu gerektiren bir ülkenin parasına 
notasyonda öncelik verin. Örneğin ABD’deki 
kütüphaneler, İngiltere ve ABD paraları arasındaki döviz 
kurlarını 332.4560973041’de sınıflarlar)

.456 2 Arz ve talebe göre belirleme
Değişken döviz kurlannı burada sınıflayın

.456 4 Döviz kurlannın devlet yönetmelikleriyle belirlenmesi
Uluslararası anlaşmalarla belirlenme için 332.4566'ya hkz.

.456 6 Uluslararası anlaşmalarla belirlenme
Uluslararası para politikasını, uluslararası para reformunu burada 
sınıflayın

Uluslararası Para Fonu (IMF) için 332.152'ye bkz.

.46 Para politikası
Güdümlü parayı [eski 332.56] burada sınıflayın 
Para basma politikaları ve uygulamaları dahil
Para politikalannın ekonomik istikrar amacıyla kullanılmasını 339.53'de, 
merkez bankalarının para politikalanyla ilişkisini 332.112'de sınıflayın

[.460 9] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 332.49'da sınıflayın

.49 Para ve para politikasının tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Temel numara olan 332.49'a, 2.Tablo'dan 01-99 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Hindistan'da para ve para politikası 332.4954

.5 Diğer değişim araçları
Mübadele yöntemleri dahil

*Standart altbölümler için 00 ekleyin; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



.55 Ticari kağıtlar
Bu numaranın mübadele yöntemleri için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
332.5'de sınıflayın
Ticari kağıtlar ile ilgili kapsamlı eserleri, kredi aracı olarak ticari kağıtları 
332.77'de sınıflayın

.56 Toplumsal kredi parası
Güdümlü para 332.46'ya alındı

.6 Yatırım ve yatırımlar
Yatınm rehberlerini [eskiden l.Tablo'dan 029 notasyonu kullanılarak konuyla 
birlikte], portföy analizi ve yönetimini burada sınıflayın
Tahvil çıkaran ticari işletmelerin tanımı ve analizini 338.7-338.8'de sınıflayın

[.60112] Tahmin ve tahminler
Kulanmayın; 332.678'de sınıflayın

ÖZET
Özel konular332.604 

.604 2 

.62 

.63 

.64 

.65 

.66 

.67

.604 

.604 2

.62

Belirli amaçlarla yapılan yatırımlar 
Komisyoncu firmalar 
Yatırım biçimleri
Tahvillerin ve malların değiş tokuşu 
Uluslararası tahvil değiş tokuşu 
Yatırım bankaları ve bankacılığı
Yatırım alanı, işletme türü, yatırımcı türüne göre yatırımlar; yatırım 
rehberleri

Özel konular
Belirli amaçlarla yapılan yatırımlar

Örnek: Enflasyondan korunmak için, vergi avantajlarından 
yararlanmak için yapılan yatınmlar

Komisyoncu firmalar
Örnek: Senet kırdırma bürolan
Yatınm danışmanları dahil
Emlak komisyoncularını 333.33'de sınıflayın

Yatırım biçimleri
Örnek: Sanat, sikke, pul
Belirli yatırım biçimlerinde spekülasyonu [eskiden 332.645] burada 
sınıflayın
Çeşitli yatırım biçimlerinde spekülasyonu 332.645'de, biçimi ne olursa 
olsun belirli tür işlere yatınm yapmayı 332.67'de sınıflayın

Sabit (yatırım) sermaye ile ilgili kapsamlı eserler için 332.0414'e, 
komisyoncu firmalar için 332.62'ye ayrıca hkz.



.632

.632 04 

.632 042

.632 044

.632 2

.632 21

.632 22 

.632 220 21

.632 23

.632 25

.632 28

Tahviller, emlak, mallar .
Büyüme potansiyelinin, güvenlik özelliklerinin, kazancın 
değerlendirilmesini: tahvillerle ilgili spekülasyonu; vadeli mali 
işlemler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Tahviller, emlak, mallar için; tahviller için altbölümler eklenmiştir
Vadeli döviz işlemlerini 332.45’de; tahviller ve mallarla ilgili alım 
satım işlemlerini 332.64'de, emlak alım satım işlerini 333.33'de 
sınıflayın

Özel konular

Tahviller, emlak, mallar için değerlendirme teknikleri
Örnek; İşletme bilançolannın analizi, mali haberlerin ve 
sermaye piyasası kota bantlannın izlenmesi

Genel tahvil türleri
Örnek: Şirket tahvilleri; sabit fiyatlı, değişken fiyatlı 
tahviller; yaldızlı (birinci sınıf) tahviller

Bkz. Kılavuz 332.632044 ile 332.6323

Hisse senetleri
Haklar ve yetkiler dahil

Bkz. Kılavuz 332.6322 ile 332.6323 

Değerlendirme
Ödenen paylar, para kazanma oranı dahil 

Fiyatlar için 332.63222'ye hkz.

Fiyatlar

Tablo haline getirilmiş ve ilgili malzeme
İstatistikler için kullanmayın; 332.63222'de sınıflayın

Adi senetler
Değerlendirmeyi 332.6322l'de, fiyatları 332.63222'de, 
spekülasyonu 332.63228'de sınıflayın
Küçük hisse senetleriyle ilgili eserlerin çoğu spekülasyonu 
vurgular ve 332.63228'de sınıflanır

İmtiyazlı senetler
Değerlendirmeyi 332.6322l'de, fiyatları 332.63222'de, 
spekülasyonu 332.63228'de sınıflayın

Spekülasyon
Örnek: Hisse senedi seçenekleri, vadeli alım satım işlemler 
[ikisi de eski 332.6452], sınırda satın alma, vadeli hisse senedi 
endeksi işlemleri



.632 3

.632 32

.632 33 

.632 34 

.632 4

Bonolar
Faiz oranlarıyla ilgili vadeli işlem ve seçenekleri, ipotek 
senetlerini ve sertifikaları burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 332.632044 ile332.6323; 332.6322 ile 332.6323

Devlet bonoları, senetleri, sertifikalan, tahvilleri
Örnek: Hazine tahvilleri

Belediye bonoları için 332.63233'e hkz.

Belediye bonolan

Anonim şirketlere ait bonolar

Emlak
Emlak finansmanı için 332.72'ye, emlak işleri için 333.33'e 
ayrıca bkz.

.632 42

.632 43

.632 44

.632 47

.632 7

.632 8

332.632 42-332.632 44 Emlakçilikte yatınm türleri 
Kapsamlı eserleri 332.6324'de sınıflayın 

Arazi
Emlak satışını 333.333'de sınıflayın 

Binalar ve diğer yapılar
Ev seçimi için 643.12'ye, çok katlı konutların yönetimi için 
647.92-647.94'e ayrıca bkz.

İpotekler
İpotek bonoları ve sertifikalar için ayrıca 332.6323'e hkz. 

Emlak yatınm kredi kuruluşlan 
Emlak sendikacılığı dahil 

Yatınm şirketi tahvilleri
Yatınm kredisi kuruluşlan, para pazarı fonlan, karşılıklı fonlar, 
birim kredi kuruluşları dahil

Emlak yatırım kredisi kuruluşları için 332.63247'ye bkz.

Mallar
Mallann vadeli işlemleri ve seçeneklerini, mallarla ilgili 
spekülasyonu burada sınıflayın

Malların değiş tokuşu ve mal bor saları için ayrıca 332.644'e 
hkz.



.64 Tahvillerin ve malların değiş tokuşu
Tahvillerin ve malların alım ve satımını; organizasyonları, işlemleri, 
örgütlü borsalarm etkinliklerini burada sınıflayın

Belirli hiçimdeki tahviller ve mallara yatırım yapmayla ilgili 
tavsiyeler için 332.632'ye, genel yatırım rehberleri için 332.678'e 
ayrıca bkz.

.642 Tahvil değiş tokuşu ve tahvil borsaları
Temel numara olan 332.642'ye, 2.Tablo'dan 4-9 arasında notasyon 
ekleyin. Örneğin Hollanda'da tahvil değiş tokuşu 332.642492
Belirli bir borsa için 2.Tablo'dan ekleme yaparken, borsanın hizmet 
verdiği birincil alana ait numarayı kullanın. Örneğin New York Hisse 
Senedi Borsası 332.64273, Pasifik Hisse Senedi Borsası 332.64279
Komisyoncu firmaları 332.62'de, spekülasyonu 332.632'de sınıflayın

Borsa dışı hisse senedi ve tahvil piyasası için 332.643'e; 
uluslararası tahvil değiş tokuşu için 332.65'e hkz.

.643 Borsa dışı hisse senedi ve tahvil piyasası

.644 Mal değiş tokuşu ve mal borsaları
Mallarla ilgili vadeli işlemler ve seçenek piyasalarını burada sınıflayın
Spekülasyonu 332.6328'de sınıflayın

.644 1 Tarım ürünleri
Temel numara olan 332.644l'e, 633-638 arasında 63'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin soya fasulyesi 332.6441334

.644 2 Madencilik sanayii ürünleri
Temel numara olan 332.6442'ye, 553.2-553.9 arasında 553'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin bakır 332.644243

.645 Spekülasyon
Çeşitli yatırım biçimlerinde spekülasyon
Örnek; Arbitraj (bir borsada satın alınan menkul kıymeti aynı anda 
başka bir borsada kârla satma), sınırda satın alma, vadeli işlemler, 
engelleme, vadeli alım satım işlemleri
Belirli yatırım biçimlerinde spekülasyon 332.63'e alındı
Spekülasyon rehberlerini 332.678'de sınıflayın

Döviz spekülasyonu için ayrıca 332.45' bkz.

[.645 2] Vadeli alım satım işlemleri
Bu numaranın çeşitli yatınm biçimleriyle ilgili vadeli alım satım 
işlemleri için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 332.645'de 
sınıflayın
Hisse senedi seçenekleri, hisse senetleriyle ilgili vadeli alım satım 
işlemleri 332.63228'e alındı



.65 Uluslararası tahvil değiş tokuşu
Bir idari birimin vatandaşları tarafından çıkanlan tahvillerin başka bir 
idari birimin vatandaşlan tarafından alım ve satımı
Belirli tür tahvillerin uluslararası alım ve satımını 332.632'de sınıflayın

.66 Yatırım bankaları ve bankacılığı
Yatırım bankacılığr.tahvillerin ve hisse senetlerinin alım satım 
sözleşmesi ve satışı
Tahvil ihraç eden kuruluşları burada sınıflayın
Uluslararası yatınm bankalan ve bankacılığını 332.15'de sınıflayın

.67 Yatınm alanı, işletme türü, yatırımcı türüne göre yatırımlar; yatırım
rehberleri

Belirli biçimdeki tahvillere yatınmı 332.63'de sınıflayın. Örneğin 
demiryolu hisselerine yatırım 332.6322 (332.6722 değil). Yatınmın belirli 
yönlerini 332.64-332.66'da sınıflayın. Örneğin emeklilik fonlarıyla 
spekülasyon 332.645 (332.67254 değil)

.671 Belirli tür işletmelere ve belirli tür yatırımcılar tarafından yapılan
yatırım

Temel numara olan 332.67l'e, 332.6722-332.6725 arasında 332.672'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin resmi kuruluşlar tarafından 
yapılan yatırımlar 332.67152
Yurt içi yatırımı 332.672'de, uluslararası yatınmı 332.673'de sınıflayın

.672 Yurt içi yatırım

.672 2 Belirli tür işletmelere
Örnek: Sigorta şirketleri, demiryollan
Küçük işletmelere yapılan yatınm dahil
Belirli tür işletmelere, belirli tür yatınmcılar tarafından yapılan 
yatınmı 332.6725'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 332 ile 338, 658.15

.672 5 Belirli tür yatınmcılar tarafından

.672 52 Devlet ve onun organları tarafından

.672 53 Özel yatırımcılar tarafından
Belirli tür kurumlar tarafından yapılan yatırım için 
332.67254'e; belirli tür bireyler tarafından yapılan 
yatırım için 332.67255'e bkz.

.672 54 Belirli tür kurumlar tarafından
Örnek: Hayat sigortası şirketleri, emeklilik fonlan
Bankalar tarafından yapılan yatınmları 332.1754'de sınıflayın

.672 55 Belirli tür bireyler tarafından
Örnek; Savcılar, doktorlar, orta-gelirli yatırımcılar



.673 Uluslararası yatırım
Uluslararası yatırım bankacılığını 332.15'de, uluslararası yatırımın 
belirli türlerini 332.63'de, uluslararası ticaret ortaklıklarını ve yan 
kuruluşlannın tarih ve tanımını 338.88'de sınıflayın

Uluslararası tahvil değiş tokuşu için 332.65'e hkz.
Uluslararası ticari işletmelerin (yan kuruluşları dahil)

■ d' ' oluşturulması için ayrıca 658.1149'a hkz.

.673 09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli alanlarda iş kurmanın, başka belirli alanlardan 
kaynaklanmayan belirli alanlara yatınm yapmanın olumlu ve 
olumsuz yanlannı burada sınıflayın
Hükümet politikasından kaynaklanarak belirli alanlarda iş 
kurmanın olumlu ve olumsuz yanlannı 332.6732'de, belirli 
kıtalar ve ülkelerden kaynaklanan yatınmı 332.6733- 
332.6739'da (332.673093-332.673099 değil) sınıflayın

Sanayinin gerçekten nerede kurulu olduğunu tanımlayan 
eserler için ayrıca 338.09'a hkz.
Bkz. Kılavuz 338.09 ile 338.6042, 332.67309, 346.07, 
658.11,658.21,Tl-068

.673 1 Belirli tür yatınmcılar tarafından
Belirli kıtalar ve ülkelerde belirli tür yatırımcılar tarafından 
yapılan yatınmlan 332.6733-332.6739'da sınıflayın

.673 12 Hükümetler tarafından

.673 14 Özel yatınmcılar tarafından
Kurumsal ve bireysel

.673 2 Hükümet politikası
Uluslararası denetim dahil

.673 22 Yatınmın yapıldığı ülkedeki teşvikler ve engeller
Temel numara olan 332.67322'ye, 2.Tablo'dan 3-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin Brezilya'da teşvikler ve 
engeller 332.6732281

.673 24 Yatınmcının ülkesindeki teşvikler ve engeller
Temel numara olan 332.67324'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İngiliz vatandaşlannın yurtdışında yatırım 
yapmasına ilişkin teşvikler ve engeller 332.6732441

.673 3-.673 9 Belirti kıtalar ve ülkelerden kaynaklanan yatınmlar
Temel nuniara olan 332.673'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İngiliz dış yatırımları 332.67341; sonra yatınmın 

• yeri için 0* ekleyin ve sonuca 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu
ekleyin. Örneğin Brezilya'daki İngiliz dış yatırımları 

' 332.67341081
Belirli hükümetlerin politikalannı 332.6732'de sınıflayın 

Standart altbölümler için 00 ekleyin; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



.678 Yatınm rehberleri
Tahminler, formül planlan, spekülasyon dahil
Belirli yatınm biçimlerine ilişkin rehberleri 332.63'de, yatınmcı tipi, 
işletme tipi, yatınm alanına göre yatınm rehberlerini 332.67'de 
sınıflayın

.7 Kredi
Belirli kredi tipleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Belirli tip finansman kurumlarının kredi işlevlerini 332.1-332.3'de sınıflayın 

Faiz ve kâr oram için 332.8'e bkz.
Bkz. Kılavuz 332.7 ile 332.1

.71 Tarımsal kredi

.72 Emlak finansmanı ve ipotekler
İpotek borçlannın ayırımını, ipotek suçlannı ve hataları burada sınıflayın
Çiftlik emlakinin finansmanını 332.7l'de sınıflayın

İpotek kurumlan için 332.32'ye, ipotek senetleri ve sertifikaları için 
332.6323'e, yatırım olarak ipotekler için ayrıca 332.63244'e bkz.

Ev (Konut) finansmanı

Diğer kredi biçimleri

Ticaret, sanayi kredileri
Örnek: İhracat kredisi, küçük işletme kredileri

Kişisel borçlar
Örnek: Menkul mal ipotekleri 
Tüketici kredileri dahil

Kredi sınırlamaları ve kaybı
İflası burada sınıflayın

Kredi araçları
Örnek: Çekler, borç kartlan, ödeme emirleri 
Mevduat sertifikalarını 332.1752'de sınıflayın 

Ticari kağıtlar için 332.77'ye bkz.

.765 Kredi kartları
Kredi kartları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli tipteki finansman kuruluşlannca yayınlanan kredi kartlarını 
332.1'de sınıflayın. Örneğin ticari bankalar 332.178

.722

.74

.742

.743

.75

.76



.77 Ticari kağıtlar
Örnek: Poliçeler, çekler, bonolar 
Teminat mektupları dahil
Ticari kağıtlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Bir değişim aracı olarak ticari mektupları 332.55'de sınıflayın

.8 Faiz ve kâr oranı

.82 Faiz
Aşırı faiz (tefecilik) için 332.83'e bkz.
Vadeli işlem faiz oranları için ayrıca 332.6323'e bkz.

.83 Aşırı faiz (Tefecilik)

.84 Kâr oranı ve reeskont

.9 Kalpazanlık, sahtecilik, tahrifat
Bir suç olarak kalpazanlık için 364.133'e, bir suç olarak sahtecilik için 
364.163'e, kalp sikkeler için 737.4'e, kalp kağıt para için 769.55'e, kalp 
damgalar için 769.562'ye ayrıca bkz.

333 Arazi ekonomisi
Arazi: Toprak mülkiyetinin denetim hakkı verdiği doğal ve insan yapısı 
kaynaklann tümü

ÖZET
333.001-.009 Standart altbölümler

.01-.08 [Kuramlar ve arazi incelemeleri]

.1 Toprağın ve diğer doğal kaynakların kamusal mülkiyeti ve denetimi

.2 Arazinin ve doğal kaynakların mülkiyet ve denetiminin resmi
olmayan topluluklara ait olması

.3 Arazinin ve doğal kaynakların bireysel (özel) mülkiyeti ve denetimi

.4 Mal sahibinin başka yerde bulunması

.5 Toprağın ve doğal kaynakların kiralanması ve kullandırılması

.7 Doğal kaynaklar ve enerji

.8 Yeraltı kaynakları

.9 Diğer doğal kaynaklar

.001 Felsefe ve kuram
Kuramları 333.01'de sınıflayın 

.001 2 Sınıflama
Arazi sınıflamasını 333.73012’de sınıflayın

.002-.009 Standart altbölümler

.01 Kuramlar



.012

.08

Kira
Tüm emek ve sermaye harcamalan düşüldükten sonra toprağın 
mülkiyetinden doğan gelir
Ricardo'nun toprağın marjinal üretkenliği ölçüsünde kazanma gücü 
olduğuna ilişkin kuramı dahil

Toprağın ve doğal kaynakların kiralanması ve kullandırılması için 
ayrıca 333.5’e bkz.

Arazi incelemeleri
İmtiyazlı müfettişlerin (İngiltere) işini burada sınıflayın
Belirli tür arazi incelemelerini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin kamu 
arazilerinin incelemeleri 333.18, arazi kullanımı incelemeleri 333.7313

İnceleme teknikleri için 526.9'a, toprağın tarımsal kullanımını odak 
alan incelemeler için 631.47'ye ayrıca bkz.

.14

333.1-333.5 Toprağın ve diğer doğal kaynakların mülkiyeti ve 
denetimi

Mülkiyet: Toprağın ve diğer doğal kaynaklann mülkiyet ve kullanım hakkı; 
mülkiyet ve kullanımı devretme hakkı
Mülkiyetten doğan denetim türüyle sınırlı denetim
Belirli tür doğal kaynaklann mülkiyet ve denetimini burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 333.3'de sınıflayın

Toprağın ve diğer doğal kaynakların kullanımı, mülkiyetten doğmayan 
kullanımın denetimi için ayrıca 333.7-333.9'a bkz.
Bkz. Kılavuz 333.1-333.5 ile 333.73-333.78; 333.1-333.5 ile 346.043

Toprağın ve diğer doğal kaynakların kamusal mülkiyeti ve denetimi
Özel mülkiyete ait topraklann ve diğer doğal kaynaklann kamusal denetimi 
333.717'ye, arazi politikası ile ilgili kapsamlı eserler 333.73'e alındı

Toprağın başka bir yasal birime bağlı insanların mülkiyet ve denetiminde 
olması için 333.2'ye, kamu malları hukuku için 343.02'ye ayrıca bkz.

Belirli tür toprakların elde edilmesi ve elden çıkaniması
Örnek: Ormanlar, karayolları ve sokaklar, rekreasyon alanları

Elde etme
Örnek: Kamulaştırma (istimlak), satınalma 
Kamulaştırma yetkisi dahil
Arazinin devletin eline geçmek üzere değerlendirilmesini burada 
sınıflayın
Belirli tür arazinin elde edilmesini 333.1 l'de sınıflayın 

Devletleştirme için 333.14'e bkz.

Devletleştirme



.16 Elden çıkarma
Örnek: Hibe, kiralama, satış
Belirli tür arazinin elden çıkarılmasını 333.H'de sınıflayın

. 18 Kamu arazisi incelemeleri
Arazi incelemeleri ile ilgili kapsamlı eserler için 333.08'e, kamusal 
arazi kullanımı incelemeleri için 333.7313'e, inceleme teknikleri için 
526.9'a ayrıca hkz.

.2 Arazinin ve diğer doğal kaynakların mülkiyet ve denetiminin resmi 
olmayan topluluklara ait olması

Örnek: Ortak araziler; serbest tarla sistemi; başka idari birimlere bağlı 
insanların mülkiyet ve denetimi. Örneğin ABD'deki Amerindian (Amerikalı 
Kızılderili) topr^lan
Ortak arazilerin çitle çevrilmesi dahil

Ortak mülkiyet için 333.324'e hkz.

.3 Arazinin ve diğer doğal kaynakların bireysel (özel) mülkiyet ve 
denetimi

Özel toprakların altbölümleri dahil
Zilyetlik, toprağın ve diğer doğal kaynaklann mükiyet ve denetimi ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın

I
Bu numaranın toprağın ve diğer doğal kaynakların mülkiyet ve kullanımı ile 
ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 333'de sınıflayın

Kamu mülkiyeti ve denetimi için 333.l'e; resmi olmayan topluluklara ait 
mülkiyet ve denetim için 333.2'ye; mal sahihinin haşka yerde yaşaması 
için 333.4'e hkz.

.31 Toprak reformu
Toprağın yeniden dağıtımını, arazi üzerindeki insanlann yerleştirilmesi ve 
yeniden yerleştirilmesini burada sınıflayın
Temel numara olan 333.3l'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Latin Amerika'da toprak reformu 333.318

Ortak arazilerin çevrilmesi için ayrıca 333.2'ye hkz.

.32 Zilyetlik türleri

.322 Feodal (derebeylik) dönemde zilyetlik

.323 Bireysel zilyetlik
Ortak mülkiyet için 333.324'e hkz.

.323 2 Tam mülkiyet (tam veraset)
Sahip olma, kullanma, mülkü devretme ve kullanma ile ilgili 
eksiksiz hak

.323 4 Sınırlı mülkiyet
Kullanım ya da devir üzerinde smırlamalan olan mülkiyet 
Örnek: Şartlı miras, ömür boyu mülkiyet (intifa hakkı), zaman-
paylaşımı



.324 Ortak mülkiyet

.33 Mülkiyetin ve kullanım hakkının devri
Mallann birleştirilmesi dahil
Emlakçilik ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Hükümet tarafından elde etme ve elden çıkarmayı 333.l'de, toprak 
reformunu 333.3l'de sınıflayın

Kiralama ve kullandırma için 333.5'e, emlak geliştirme için 
333.7315'e hkz.
Emlak yatırımları için 332.6324'e, emlak finansmanı için 332.72'ye 
ayrıca bkz.

.332 Arazinin değeri ve fiyatı
Değer biçmeyi burada sınıflayın
Belirli tür arazinin değeri ve fiyatını 333.335-333.339'da; hükümet 
tarafından elde etme ve elden çıkarmayla ilgili değer biçmeyi 
333.11-333.16'da, vergi amacıyla değer biçmeyi 350.72421'de 
sınıflayın

Emlak piyasası
Emlak alım satımlannı etkileyen ekonomik ve toplumsal 
etmenleri burada sınıflayın
Fiyatı 333.3323'de sınıflayın

Fiyat

Tablo haline getirilmiş ve ilgili malzeme
İstatistikler için kullanmayın; 333.3323'de sınıflayın

.333 Satış ve hibe
Belirli tür arazinin satışını ve hibe edilmesini 333.335-333.339'da 
sınıflayın

.332 2

.332 3 

.332 302 1

333.335-333.339 Belirli tür topraklann, diğer doğal kaynaklann, emlakin 
mülkiyet ve kullanımının devri

Belirli başlıklar altında belirtilen eklemeler, değişiklikler, iptaller, istisnalar 
dışında, * ile belirtilmiş bütün terimlere aşağıdaki gibi ekleme yapın:

2

22

23
3
5

Değer ve fiyat
Değer biçmeyi burada sınıflayın 
Emlak piyasası

Emlak alım satımlarını etkileyen ekonomik ve toplumsal 
etmenler
Fiyatı 23'de sınıflayın 

Fiyat
Satış ve hibe 
Kiralama ve kullandırma

5'e 333.53-333.56 arasında 333.5'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin hisseli kiralama 563

Kapsamlı eserleri 333.33'de sınıflayın



.335 *Kırsal topraklar *Tanm topraklan

.335 563 Hisseli ve yüzdeli kiralama
Örnek: Ortakçılık [eskiden 333.563]

.335 7 *Orman arazisi

.336 ^Endüstriyel topraklar
Ulaşım alanlan dahil. Örneğin havaalanı için ayrılan yer, karayolu için
aynlan alan

Binaları ve diğer tesisleri vurgulayan eserler için ayrıca 
333.338'e bkz.

.337 *Kentsel topraklar
Konut ve ticaret alanlan

Endüstriyel topraklar için 333.336'ya bkz.
Binaları ve diğer tesisleri vurgulayan eserler için ayrıca 

' 333.338'e bkz.

Binalar ve diğer tesisler *Konut yapılan
Örnek: Apartmanlar, kat mülkiyeti! apartmanlar, hareketli evler 
(karavanlar vb.)

*Ticaret ve endüstri yapılan

Diğer doğal kaynaklar
Değerlendirme, hibe etme, kullandırma, kiralama, satış, piyasa 
Örnek: Madenleri, suyu, hava boşluğunu kullanma haklan

Altbölüm ve gelişme
Numara kullanılmıyor; altbölümü 333.3'de sınıflayın 
Gelişme 333.715'e alındı

Mal sahibinin başka yerde bulunması
Toprağın ve doğal kaynakların kiralanması ve kullandırılması

Belirli tür toprak ve doğal kaynakların kiralanması ve kullandınimasmı 
333.335-333.339'da sınıflayın

.53 Kiracılık
Örnek: Yıllar boyunca (belirli bir zaman için) kiracılık, yıldan yıla 
kiracılık, isteğe bağlı kiracılık (süresi belli değil)

Mal sahibi-kiracı ilişkileri için 333.54'e bkz.

.54 Mal sahibi-kiracı ilişkileri

.56 Kiralama türleri

.562 Nakitle kiralama

.563 Hisseli ve yüzdeli kiralama
Ortakçılık 333.335563'e alındı

*333.335-333.339 altında belirtildiği gibi ekleyin

.338

.338 7 

.339

[.38]

.4

.5



Doğal kaynaklar ve enerji
Mülkiyet dışındaki özellikler
Ham maddeleri; çevre, atık kaynakları ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
Belirli başlıklarda belirtilen eklemeler, değişiklikler, iptaller, istisnalar dışında 
* ile belirtilmiş bütün terimlere aşağıdaki gibi ekleyin:

I Genel konular
Belirli bir tür kaynağın genel konularını türle birlikte 
sınıflayın. Örneğin dağların dinlence alanları olarak 
kullanılmasının denetimi 333.784 (333.7817 değil)

II Rezervler (Stok, Arz)
Kullanıma hazır miktar 
Yetersizlikler dahil

12 Gereksinmeler (İhtiyaç, Talep)
13 Tüketim (Kullanma, Yararlanma)

Tüketimin denetimini 17'de, belirli kullanımları 
13 notasyonunu eklemeden 333.7-333.9'da 
sınıflayın

137 Aşırı kullanma ve ziyan etme
Aşın kullanılmış (suistimal edilmiş) 
kaynakların, aşın kullanma ve ziyan etme 
olaylannın tanımını burada sınıflayın 
Aşın kullanılmış kaynakların ıslahı, 
canlandıniması, yenilenmesini 153'de; 
kirlenmeyi 363.73'de sınıflayın

14 Etki değerlendirmesi
Gerçek etkilere ilişkin incelemeler etkilenen 
nesneyle birlikte sınıflanır, tahmini etkilerle 
ilgili incelemeler planlanan program ya da 
geliştirme ile birlikte sınıflanır 
Aşın kullanma ve ziyan etmeyi vurgulayan 
incelemeleri 137'de sınıflayın 

>15-17 Yönetim ve denetim
Yurttaşların katılımını, planlamayı, politikayı 
burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri bu tabloda ekleme 
yapmaksızın 333.7-333.9’da sınıflaym

15 Geliştirme
152 iyileştirme
153 Islah, canlandırma, yenilenme

Yenilenme olmayan ıslahı 152'den daha 
önceki bir evrede sınıflayın 

158 Para yardımları
16 Koruma ve saklama

Kullanımın denetimini 17'de sınıflayın
17 Kullanımın denetimi

Örnek: aktarma, fiyat denetimi, paylaştırma 
Etkili kullanım yollan ve araçlan dahil 
Belirli kullanım lann denetimini 17 notasyonunu 
eklemeksizin 333.7-333.9'da sınıflayın

Tüketim ile ilgili disiplinlerarası eserleri 339.47'de; toprak ve diğer doğal 
kaynaklann mülkiyetini 333.1-333.5'de; toprak dışındaki doğal kaynakları 
333.8-333.9'da; ekonomik jeolojiyi 553'de sınıflayın; çevreye ilişkin diğer 
özellikleri özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin çevre koruması 363.7

Bkz. Kılavuz 333.7-333.9; 333.7-333.9 ile 508, 913-919, 930-990 363;
363.6 ile 333.7



ÖZET
333.71 Genel konular

.72 Koruma ve saklama

.73 Arazi

.74 Otlak (mera) arazisi

.75 Orman arazisi

.76 Kırsal topraklar Tarım toprakları

.77 Kentsel topraklar

.78 Dinlence alanları ve el değmemiş alanlar

.79 Enerji

.71 Genel konular
Temel numara olan 333.7Te, 333.7'deki tablodan 11-17 notasyonunda Ti 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin geliştirme 333.715 [eskiden 333.3S], 
ıslah 333.7153 [eskiden 333.72], özel mülkiyete ait arazinin ve diğer 
doğal kaynaklann kamusal denetimi 333.717 333.1]; ancak koruma
ve saklamayı 333.72'de sınıflayın

.72 Koruma ve saklama
İslah 333.7153'e alındı
Belirli tür doğal kaynaklann korunmasını 333.73-333.95'de sınıflayın 

Bkz. Küavuz 363.7 ile 333.72, 304.28

.73 Arazi
Arazi politikası ile ilgili kapsamlı eserleri [eskiden333.l], fiziksel 
koşullara göre arazi türlerini burada sınıflayın. Örneğin nemli arazi, dağlık 
arazi
Kullanıma göre arazi türlerini 333.74-333.78'de; sahil şeritleri ve ilgili 
alanlan 333.917'de; su altında kalmış arazileri, sulu arazileri 333.918'de 
sınıflayın

Bkz. Küavuz 333.1-333.5 ile 333.73-333.78

.731 Genel konular
Temel numara olan 333.73l'e, 333.7’deki tablodan 11-17 notasyonu 
arasında l'i izleyen numaralan ekleyin. Örneğin emlak geliştirme 
333.7315, toprak ve su koruması ile ilgili kapsamlı eserler 333.7316
Emlakçilik ile ilgili kapsamlı eserleri 333.33'de, kırsal alanlarda 
toprak ve su korumasını 333.7616'da, kentsel alanlarda emlak 
geliştirmeyi 333.7715'de, kentsel alanlarda kuşaklandırmayı 
333.7717'de, su korumasını 333.9116'da, kirlilik denetimini 
363.73966'da sınıflayın

.736 *Kıraç ve *yan-kıraç arazi
Çölleşmeyi burada sınıflayın

.74 *Otlak (Mera) arazisi
Bkz. Kılavuz 333.1-333.5 ile 333.73-333.78

*333.7'de belirtildiği gibi ekleyin



.75 Orman arazisi
Kereste kaynaklarını burada sınıflayın
Temel numara olan 333.75'e, 333.7'deki tablodan 11-17 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin doğada kereste arzı 333.7511, kereste talebi 333.7512 
[ikisi de eskiden 338.1749]
Yakıt olarak odun 333.9539'a alındı
Parkları, dinlence alanları ve el değmemiş alanları 333.78'de sınıflayın 

Bkz. Küavuz 333.1-333.5 ile 333.73-333.78; 333.75 ile 338.1749

.76 *Kırsal topraklar *Tarım toprakları
Kırsal dinlence alanlarını 333.78'de sınıflayın
Belirli bir kullanıma ayrılmamışsa, belirli bir fiziksel koşula sahip kırsal 
topraklar 333.73'de sınıflanır. Örneğin, yan-kıraç topraklar genel olarak 
333.736'da sınıflanır; ancak hayvan otlatmaya aynlmış yan-kıraç 
topraklar 333.74'de sınıflanır.

Otlak arazisi için 333.74'e; orman arazisi için 333.75'e bkz.
Bkz. Küavuz 333.1-333.5 ile 333.73-333.78

.765 * Maden içeren arazi * Yüzey madeni içeren arazi

.77 *Kentsel araziler
Örnek: Sivil, ticari, sanayi, konut alanları; karayolları ve sokaklar
Maden içeren kentsel arazileri 333.765'de, kentsel dinlence alanlarını 
333.78'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 333.1-333.5 ile 333.73-333.78

[.772] Karayolları ve sokaklar
Numara kullanılmıyor; 333.1Tde sınıflayın

.78 *Dinlence alanları ve el değmemiş alanlar
Vahşi hayat ve vahşi hayata sığmanlan 333.95'de sınıflayın 

Park ve dinlence hizmetleri için ayrıca 363.68'e bkz.
Bkz. Kılavuz 333.1-333.5 ile 333.73-333.78

.782 *E1 değmemiş alanlar
Belirli tür el değmemiş alanlar için 333.784'e bkz.
Vahşi hayat ve vahşi hayata sığınanlar için ayrıca 333.95'e bkz.

.783 *Parklar

*333.7'de belirtildiği gibi ekleyin



.784 Belirli tür dinlence alanlan ve el değmemiş alanlar
Örnek: Sahil şeritleri, ormanlar, dağlar

.784 4 

.784 5 

.784 6

.791

.792

.792 3

333.784 4-333.784 6 Suyun dinlence amacıyla kullanılması
Suya bitişik arazinin dinlence amacıyla kullanılmasını burada sınıflayın. Örneğin 
plajlar, sahiller.
Kapsamlı eserleri 333.784'de sınıflayın

Suyun ve ona bitişik arazinin kullanımı ile ilgili kapsamlı eserler için ayrıca 
333.91'e bkz.

Göller

Akarsular ve nehirler 

Su depolan
Göller için ayrıca 333.7844'e bkz.

Enerji
Enerji üretimini [eski 338], enerji ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
Enerji kaynaklan burada sınıflanır. Sadece elektrik enerjisini ele alan bir 
eser 333.7932'de sınıflanır
Enerji kaynaklannın ortaya çıkarılmasını ve madensel yakıtlann 
ekonomisi ile ilgili kapsamlı eserleri 338.2'de; madensel yakıtlar ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri 553'de sınıflayın; burada belirtilmeyen belirli 
enerji biçimlerini, belirli enerji kayn^lannı konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin fosil yakıtlar 333.82, jeotermal enerji 333.88, hidroelektrik 
333.914, rüzgar enerjisi 333.92, bir enerji kaynağı olarak biomass 
(biyolojik yığın) 333.9539 Ekonomik olmayan özellikleri özellikle 
birlikte sınıflayın. Örneğin enerji yönetimi 658.2, yakıt teknolojisi 662.6

Genel konular
Temel numara olan 333.791’e, 333.7'deki tablodan 11-17 
notasyonunda l'i izleyen numaralan ekleyin. Örneğin enerji geliştirme 
ve üretimi 333.7915
Isı atıklanmn kullanımını 333.793'de sınıflayın

Birincil enerji biçimleri
Doğrudan çalışma sağlamak, başka enerji biçimleri üretmek için 
kullanılan kaynaklar

tGüneş enerjisi
Güneş enerjisinden elde edilen elektrik, örneğin fotovoltaik piller 
dahil
Güneş enerjisinden elde edilen elektriğin dağıtımını 333.7932'de 
sınıflayın

.792 33 Mali yönler
Fiyatlar dahil

t333.7'de belirtildiği gibi ekleyin, ancak hem geliştirme hem üretim için 15'i kullanın



.792 4

.792 43

.793

.793 2

.793 23 

.793 231 

.793 8

.794

.796

t Nükleer enerji
Nükleer enerjiden elde edilen elektriği burada sınıflayın
Nükleer enerjiden elde edilen elektriğin dağıtımını 333.7932'de, 
nükleer yakıtları 333.85'de sınıflayın

Mali yönler
Fiyatlar dahil

İkincil enerji biçimleri
Başka kaynaklann kullanımı yoluyla üretilen enerji
Elektrik enerjisi ve ısısının ortak üretimi, semt ısıtması dahil
Belirli kaynaklardan elde edilen ikincil enerji biçimlerini kaynakla 
birlikte sınıflayın. Örneğin nükleer enerjiden elde edilen elektrik 
333.7924; sentetik yakıt üretimi ekonomisi 338.4766266

tElektrik enerjisi
Kırsal elektrifikasyon [eski 621.393], elektriğin elde edildiği 
kaynağa bakılmaksızın elektrik enerjisinin dağılımı dahil
Fosil yakıtlarından elde edilen elektriği [eski 333.82], elektrikle 
ilgili hizmetleri [eski 363.62], elektrik enerjisiyle ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Belirli bir kaynaktan elde edilen elektrik kaynakla birlikte 
sınıflanır. Örneğin sudan elde eldilen elektrik 333.914. Bunun iki 
istisnası fosil yakıtlardan elde edilen elektrik ile elektriğin 
dağıtımıdır

Finansman özellikleri

Fiyatlar

t Atık maddelerden elde edilen enerji
Biyolojik atıklardan elde edilen enerjiyi 333.9539'da, atık 
maddelerden enerji elde etme ile ilgili kimyasal teknolojiyi 
662.87'de sınıflayın

t Yenilenebilir enerji kaynakları
Alternatif enerji kaynaklannı burada sınıflayın
Belirli yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarını kaynakla birlikte 
sınıflayın. Örneğin güneş enerjisi 333.7923

Belirli kullanımlar için enerji
Örnek: Askeri kullanım için enerji
Başka bir talimat verilmedikçe, 333.796'nın iki ya da daha fazla 
altbölümünde yer alan özelliklere sahip karmaşık konuları sonra gelen 
numara içinde sınıflayın. Örneğin okul binalarında enerji kullanımı 
333.7964 (333.7962 değil)
Belirli bir kullanım için belirli bir enerji türünü enerji türüyle birlikte 
sınıflayın. Örneğin, ulaşımda kullanılan pıetrolden elde edilen enerji 
333.8232 (333.7968 değil)

t333.7'de belirtildiği gibi ekleyin, ancak hem geliştirme hem üretim için 15'i kullanın



.796 2

.796 3 

.796 4

.796 5

.796 6 

.796 8

.796 89

.8

[.796 01-.796 09] Standart altbölümler
Kullanmayın; 333.7901-333.7909’da sınıflayın

*Binalarda ve işyerlerinde kullanılmak için
İnşaat sırasında kullanım dahil

İnşaatlarda enerji kulllanımının teknik yönleri için ayrıca 
624'e bkz.

*Konutlarda ve evlerin içindeki kullanım için 

*Toplumsal hizmet kurumlarında
Örnek: Kiliseler, hastaneler, cezaevleri, okullar 

*Endüstriyel kullanım için
İmalattaki kullanımım burada sınıflayın 
Binaların inşaatında enerji kullanımını 333.7962'de sınıflayın 

Gıda işlemede kullanımı için 333.7966'ya bkz.

*Tarımda ve gıda işlemede kullanımı için 

*Ulaşım ve ticarette kullanımı için
Ulaşım için standart altbölümler eklenmiştir 

*Ticari kullanım için 

Yeraltı kaynakları
Bu stratejik malzemelerin depolanması, eksikliği, fazlalığı, talebi ve 
tahminlerini [tümü eskiden 338.27] burada sınıflayın
Temel numara olan 333.8'e ekleyin ve ]:ile belirtilmiş her altbölüme, 333.7'de 
belirtildiği gibi ekleme yapın; ancak, sadece depodaki rezervler için 1 l'i 
kullanın, 15 gelişmeyi kullanmayın; doğadaki rezervleri 553’de, gelişmeyi 
338.2'de sınıflayın
Yeraltı kaynaklannın yeryüzüne çıkanimasını ve yeraltı kaynaklannın 
ekonomisi ile ilgili kapsamlı eserleri 338.2'de, yeraltı kaynakları ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri 553'de sınıflayın

Zemin suları için 333.9104'e bkz.
Bkz. Kılavuz 333.7-333.9; 333.7-333.9 ile 508, 913-919, 930-990; 333.8 
ile 338.2, 553; 553

.82 tFosil yakıtlar
Fosil yakıtlardan elde edilen elektrik 333.7932'ye alındı

$Kömür
:]:Yağ ve doğal gaz 

lYağ
Dar anlamıyla petrol 
Gazyağı 338.4766553827'ye alındı 

*333.7’de belirtildiği gibi ekleyin
t333.7'de belirtildiği gibi ekleyin, ama depolardaki rezervler için sadece 1 l'i kullanın, 15 

gelişmeyi kullanmayın; doğadaki rezervleri 553’de, gelişmeyi 338.2'de sınıflayın

.822 

.823 

.823 2



.823 3 t Doğal gaz
Kamu yararına gaz dağıtım hizmetleri için ayrıca 363.63'e 
bkz.

tMineraller

.88

333.91
.92
.94
.95

Temel numara olan 333.85'e, 553.2-553.9 arasında 553'ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin kalay 333.85453, uranyum 333.854932; 
ancak fosil yakıdan 333.82'de, zemin sularını 333.9104'de sınıflayın
Minerallerin ekonomisi ile ilgili kapsamlı eserleri 338.2'de, madeni 
olmayan mineraller ile ilgili disiplinlerarası eserleri 553'de, madenler ile 
ilgili disiplinlerarası eserleri 669'da sınıflayın

*Jeotermal enerji
Yeraltı termal sulannı[^5Â:ı<i^/7 333.9104], termal sulan [eski 553.7] 
jeotermal enerjiden elde edilen elektriği burada sınıflayın
Jeotermal enerjiden elde edilen elektriğin dağıtımını 333.7932'de 
sınıflayın

Diğer doğal kaynaklar
* ile belirtilmiş her altbölüme 333.7'de belirtildiği gibi ekleme yapın 

Bkz. Kılavuz 333.7-333.9; 333.7-333.9 ile 508, 913-919, 930-990

ÖZET
Su
Hava 
Uzay
Biyolojik kaynaklar

Su kaynaklarını, suya bitişik toprakları, su kaynaklarının ekonomisi ile 
ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Standart altbölümler için 333.91001-333.91009'u kullanın
Su ile ilgili disiplinlerarası eserleri 553.7'de sınıflayın, belirli bir su 
kaynağını konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin mineraller 333.85, balık 
333.956; suyun burada belirtilmeyen belirli bir özelliğini konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin su ve ona bitişik toprağın dinlence amacıyla kullanımı 
333.7844-333.7846, suyun tüketicilere dağıtımının düzenlenmesi ve 
denetimi 363.61

Bkz. Kılavuz 363.61; 553

[.910 2]

.9104

Yüzey suları
Numara kullanılmıyor; 333.9 Tde sınıflayın 

tZemin (yeraltı) suları
Yeraltı termal suları 333.88'e alındı 

*333.7'de belirtildiği gibi ekleyin

t333.7'de belirtildiği gibi ekleyin, ancak, sadece depodaki rezervler için 1 l'i kullanın; doğadaki 
rezervleri 553.7'de sınıflayın
]:333.7'de belirtildiği gibi ekleyin, ancak sadece depodaki rezervler iön 1 l'i kullanın, 15 

gelişmeyi kullanmayın; doğadaki rezervleri 553'ae, gelişmeyi 338.2'de sınıflayın



.911

.911 1

.911 2 

.911 3

.911 37

.911 4

.911 5-.911 7

Suyun genel konuları
Belirli tür sulann genel konulannı türle birlikte sınıflayın. Örneğin 
Nehirlerin ve akarsulann genel konulan 333.91621

Rezervler (stok, arz)
Sadece depodaki rezervleri burada sınıflayın. Örneğin baraj ve su 
depolanndaki su
Doğadaki rezervleri 553.7'de sınıflayın

Gereksinmeler (İhtiyaç, talep) [eskiden 628.17]

Kullanım (Yararlanma) [eskiden 628.17]
Suyun mülkiyete bağlı kullanımı, su tüketiminin kaynak 
ekonomileri ile ilgili kapsamlı eserleri [ikisi de eski:322>.912] 
burada sınıflayın
Belirli kullanımlar için suyu 333.912-333.915'de sınıflayın 

Aşın kullanım ve ziyan
Aşırı kullanılmış suyun ıslahı, iyileştirilmesi, yenilenmesini 
333.91153'de; su korumasını 333.9116'da; su kirlenmesini 
363.7394'de sınıflayın

Etki incelemeleri
Aşırı kullanılmış ve ziyan edilmiş sulan vurgulayan incelemeleri 
333.91137'de sınıflayın

Suyun yönetimi ve denetimi
Temel numara olan 333.91'e, 333.7'deki tablodan 15-17 
notasyonunu ekleyin. Örneğin su koruması 333.9116

.912

333.912-333.915 Belirli kullanımlar için su
Kapsamlı eserleri 333.9Tde sınıflayın

Dinlence amacıyla kullanım için 333.7844-333 7846'ya bkz.

t Konutta ve endüstriyel kullanım için su
Suyun mülkiyete bağlı kullanımı, su tüketiminin kaynak ekonomileri 
ile ilgili kapsamlı eserler 333.9113'e alındı

.912 2 Ev (konut) kullanımı için
Örnek: İçme ve kullanma

.912 3 Endüstriyel kullanım için
Enerji üretiminde kullanılan suyu 333.914'de, ulaşım için 
kullanılan suyu 333.915'de sınıflayın

.913 t Sulama suyu
t333.7'de belirtildiği gibi ekleyin, ancak, sadece depodaki rezervler için 1 l'i kullanın; doğadaki 

rezervleri 553.7'de sınıflayın



.914

.915

Enerji üretiminde kullanılan su
Örnek: Termal okyanus enerjisi dönüşümü 
Hidroelektriği burada sınıflayın
Temel numara olan 333.914'e, 333.7'deki tablodan 11-17 notasyonunu 
ekleyin, ama suyun enerji üretme potansiyeli için 1 l'i, hem geliştirme 
hem enerji üretimi için 15'i kullanın. Örneğin, Idaho'nun potansiyel 
hidroelektrik enerji kaynaklan 333.9141109796, Kolombiya Nehri 
yatağında hidro enerji üretimi 333.9141509797
Bu numaranın suyun mülkiyete bağlı olmayan diğer kullanımlan için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 333.9l'de sınıflayın

t Ulaşım için kullanılan su

.916

.916 2

.916 3

.9164

333.916-333.918 Belirli tür sular ve onlara bitişik topraklar
Kapsamlı eserleri 333.9l'de; belirli tür sulann belirli kullanımlarını 333.912- 
333.915'de sınıflayın

Su kütleleri
Belirli tür su kütlelerine bitişik topraklan 333.917'de sınıflayın 

tNehirler ve akarsular
Nehir yataklannı 333.73'de sınıflayın 

tGöller ve göletler
Tuzlu su gölleri için 333.9164'e bkz.

Okyanuslar ve denizler
Körfezler, limanlar, haliçler, tuzlu su gölleri dahil
Temel numara olan 333.9164'e, 333.7'deki tablodan 11-17 
notasyonunu ekleyin. Örneğin denizlerin korunması ve saklanması 
333.916416; ancak 1 l'i sadece depolardaki rezeneler için kullanın, 
doğadaki rezervleri konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
okyanuslar 551.46

*Sahil şeritleri ve ilgili alanlar
Örnek: Kumsallar, sahiller, kıyılar
Suyun yükselmesiyle su altında kalan, alçalmasıyla ortaya çıkan gel
git topraklannı burada sınıflayın
Belirli tür su kütleleriyle ilişkilendirilmiş su altındaki topraklar ve 
bataklıklar, bir ulusun kara sulan içinde kalmakla birlikte düşük su 
düzeyinin altında okyanusun dibinde kalan topraklar olarak gel-git 
topraklan, kıta sahanlıkları 333.918'e alındı
Nehir yataklannı 333.73'de, sahil şeritlerinin ve ilgili alanlann 
dinlence amacıyla kullanımını 333.784’de sınıflayın

*333.7'de belirtildiği gibi ekleyin

t333.7'de belirtildiği gibi ekleyin, ancak, sadece depodaki rezervler için 1 l'i kullanın; doğadaki 
rezervleri 553.7'de sınıflayın

.917



333

.95

.952

.953

.953 9

.954

.955

.956

.957

Dewey Onlu Sınıflama

*Su altındaki topraklar ve ^bataklıklar

333

Belirli tür su kütleleriyle ilişkilendirilmiş su altındaki topraklar ve 
bataklıkları, bir ulusun kara suları içinde kalmakla birlikte düşük 
su düzeyinin altında okyanusun dibinde kalan topraklar olarak gelgit 
topraklarını, kıta sahanlıklarını [tümü eski 333.917] burada sınıflayın
Dinlence amacıyla kullanımını 333.784'de sınıflayın

Altında kaldıkları topraktan daha çok su kütleleri üzerinde 
odaklaşan eserler için ayrıca 333.916'ya bkz.

*Hava
Rüzgar enerjisini, rüzgann elektrik üretiminde kullanılmasını burada 
sınıflayın

Uzay
Bkz. Kılavuz 333.94 ile 338.0919

* Biyolojik kaynaklar
Biyosferi, vahşi yaşamı, vahşi yaşama sığmanlan burada sınıflayın

*Sudaki biyolojik kaynaklar
Suda yaşayan belirli organizmaları ve organizma gruplarını 333.953- 
333.959'da sınıflayın

*Bitki kaynaklan
Ormanları, kereste kaynakları ile ilgili kapsamlı eserleri 333.75'de 
sınıflayın
Enerji üretiminde bitkisel kaynaklar

Yakıt olarak odunu [eskiden 333.75], bir enerji kaynağı olarak 
biyomass ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Temel numara olan 333.9539'a, 333.7'deki tablodan 11-17 
arasında notasyon ekleyin, ancak hem geliştirme hem de enerji 
üretimi için 15'i kullanın. Örneğin Biyomass'tan enerji üretimi 
333.953915
Bir enerji kaynağı olarak hayvansal biyomass'ı 333.954'de 
sınıflayın

*Hayvan kaynakları
Av hayvanlarım burada sınıflayın

Omurgasızlar için 333.955'e; balıklar için 333.956'ya; 
amfibiyenler ve sürüngenler için 333.957'ye; kuşlar için 
333.958'e; memeliler için 333.959'a bkz.
Bkz. Kılavuz 333.954 ile 338.37

*Omurgasızlar
Örnek; Böcekler, kabuklu deniz hayvanları

*Balıklar
Yüzgeçli ve kabuklu balıklar ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Kabuklu deniz hayvanları için 333.955'e bkz.

*Amfıbiyenler ve sürüngenler

*333.7'de belirtildiği gibi ekleyin



333

.958 *Kuşlar

.959 *Memeliler

334 Kooperatifler
Hizmetleri yapanlara ait ve onların yaranna işletilen gönüllü kuruluşlar ya da 
işletmeler

[.060 1] Uluslararası kuruluşlar
Kullanmayın; 334.0919'da sınıflayın 

.091 9 Uluslararası kooperatif birlikleri
Uzaydaki kooperatifler için kullanmayın; 334.09'da sınıflayın

.1 İnşaat ve konut

.2 Bankacılık ve kredi

.22 Kredi birlikleri
Tasarruf kuruluşları ile ilgili kapsamlı eserler için ayrıca 332.32'ye 
bkz.

.5 Tüketici kooperatifleri
Kooperatif aracılığıyla pazarlama ile ilgili kapsamlı eserleri 334.6813801'de, 
tüketici konut kooperatiflerini 334.l'de sınıflayın

[.506 8] Tüketici kooperatiflerinin yönetimi
658.8707'ye alındı

.6 Üretim

.68 Belirli endüstriler ve endüstri gruplarında

.681 İstihraç, imalat, inşaat sanayii dışındaki sanayi dalları ve
mesleklerde

Hizmetler sektörünü burada sınıflayın
Temel numara olan 334.68 Te, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
üreticiler tarafından kooperatif yoluyla pazarlama ve kooperatifler 
yoluyla pazarlama ile ilgili kap.samlı eserler 334.6813801, kooperatif 
yasal hizmetleri 334.68134; ancak bankacılık ve krediyi 334.2'de, 
tüketici kooperatiflerini 334.5'de sınıflayın

.682-.689 İstihraç, imalat, inşaat sanayiinde
Temel nuniara olan 334.68'e, 620-690 arasında 6'yı izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin kooperatif yoluyla büyükbaş hayvan üretimi 
334.68362; ancak inşaat kooperatiflerini 334. Tde, İsrail'deki 
kibbutizm ve moşavizmi 335.95694'de, Sovyet kooperatif çiftliklerini 
338.7630947'de sınıflayın
Üreticiler tarafından koopıeratif yoluyla pazarlama 334.6813801'de 
sınıflanır. Örneğin büyük baş hayvanların üreticiler tarafından 
kooperatif yoluyla iç piyasada pazarlanması 334.6813814162

.7 Yararlı kuruluşlar
Örnek: Hayır, dostluk, yardımlaşma, dayanışma kuruluşları 

Sigorta için ayrıca 368’e bkz.

*333.7'de belirtildiği gibi ekleyin



335 Sosyalizm ve ilgili sistemler

335.02
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

Devlet sosyalizmini, sosyalizm ve benzeri sistemlerle ilgili disiplinlerarası eserleri 
burada sınıflayın
(Seçenek: 330.159'da sınıflayın)
Standart altbölümler için 335.001-335.009'u kullanın
Siyasal ideolojiler olarak sosyalizm ve komünizmi 320.53'de; sosyalist ve 
komünist siyasi partileri 324.217'de sınıflayın; ekonominin belirli bir konusunun 
sosyalist ya da komünist bakış açısından ele alınışını ekonomi içindeki konuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin faiz 332.82
"Sosyalizm" terimi dar anlamda komünizm (335.43) ve demokratik sosyalizm 
(335.5) için kullanılır
Komünizmin (Marksizm-Leninizm) diğer sistemlerle karşılaştırılması 335.437'de 
sınıflanır

Bkz. Kılavuz 335 ile 320.53, 306.345

ÖZET
Ütopyacı sistemler ve okullar 

İngiliz kaynaklı sistemler 
Fransız kaynaklı sistemler 
Amerikan kaynaklı sistemler 
Marksist sistemler 
Demokratik sosyalizm 
Faşizm
Hıristiyan sosyalizmi 
Diğer sistemler
Gönüllü sosyalist ve anarşist topluluklar

Ütopyacı sistemler ve okullar
Belirli ütopyacı sistemleri 335.1-335.3'de sınıflayın

ideal toplumlar için 301'e, ideal devletler için 321.07'ye ayrıca bkz.

335.1-335.3 Marksist olmayan ve yan-Marksist sosyalizm
Kapsamlı eserleri 335'de sınıflayın

Nasyonal sosyalizm için 335.6'ya; Hıristiyan sosyalizmi için 335.7'ye; 
gönüllü sosyalist topluluklar için 335.9'a bkz.

.1 İngiliz kaynaklı sistemler

.12 Ütopik sosyalizm
Örnek: Owenizm

.14 Fabian sosyalizmi

. 15 Lonca sosyalizmi

.2 Fransız kaynaklı sistemler
Örnek: Babouvizm, Icarianizm



.22

.23

.3

.4

.401

.41

.411

.411 2

.411 9 

.412

[.413]

.42

.422

.423

Saint-Simonizm 

Fourierizm (Phalansterianizm)

Amerikan kaynaklı sistemler

Marksist sistemler
Marksizmi burada sınıflayın 
Demokratik Marksist sistemleri 335.5'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 335.4 ile 335.401, 335.411

Felsefe ve ilgili konular
Marksist sistemlerin kuramı ile ilgili kapsamlı eserler 335.4'de 
sınıflanır
Felsefi temelleri 335.41 l'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 335.4 ile 335.401,335.411

Felsefi temeller, ekonomik kavramlar, amaçlar 
Örnek: Üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti

Felsefi temeller
Örnek: Sınıf mücadelesi kuramı
Marksist ekonominin felsefi temellerini 335.412'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 335.4 ile 335.401, 335.411 

Diyalektik materyalizm
Bkz. Kılavuz 146.32 ile 335.4112 

Tarihi materyalizm

Ekonomik kavramlar
Örnek: Emek-değer kuramı

Amaçlar
Numara kullanılmıyor; 335.4l'de sınıflayın

335.42-335.43 Belirli tarihi dönemlere ve bölgelere özgü Marksist 
doktrinler ve sistemler

Kapsamlı eserleri 335.4'de sınıflayın

İlk dönem

Komünizm (1848-1875)
Komünist manifesto dönemi

Bilimsel sosyalizm (1875-1917)
Demokratik sosyalizm için 335.5'e bkz.



.43 Komünizm (Marksizm-Leninizm)
1917 sonrasında Komünizm
Sovyet komünizmini, komünist demokratik merkeziyetçilik kuramı ve 
uygulamasını burada sınıflayın
Siyasal bir ideoloji olarak komünizmi 320.532'de sınıflayın

.433 Troçkist doktrinler

.434 Düşünce okullarının ulusal çeşitlemeleri
335.4309'u düşünce okulları için değil, mevcut ekonomik sistemler 
olarak ele alınan belirli uluslardaki komünizm için kullanın. Örneğin 
varolan bir sistem olarak Küba komünizmi 335.43097291 (335.4347 
değil)
Sovyet komünizmi bir düşünce okulu olarak 335.43'de, Sovyetler 
Birliği'nin mevcut ekonomik sistemi olarak 335.430947'de sınıflanır

.434 4 Yugoslav komünizmi
Titoizmi burada sınıflayın

.434 5 Çin Komünizmi
Maoizmi burada sınıflayın

.434 7 Küba komünizmi (Castroizm)
Che Guevara'nm fikirleri dahil

[.436] Eleştirel eserler
Numara kullanılmıyor; 335.43'de sınıflayın

.437 Karşılaştırmalı incelemeler
Komünizmin kapitalizmle, işbirliği ve demokratik sosyalizmle, 
kollektivizmin diğer biçimleriyle karşılaştırılması

.5 Demokratik sosyalizm
Otoriter olmayan bir devlette seçmenin ikna edilmesi ve onaylamasını gözeten 
Marksist ve Marksist olmayan sosyalizm
Bu numaranın devlet sosyalizmi için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 335'de 
sınıflayın
Hıristiyan sosyalizmini 335.7'de, gönüllü sosyalist topluluklan 335.9'da 
sınıflayın

Fahian sosyalizmi için 335.14'e bkz.

.6 Faşizm
Örnek: Falanjizm, nasyonal sosyalizm

Siyasal bir ideoloji olarak faşizm için ayrıca 320.533'e bkz.

.7 Hıristiyan sosyalizmi
Gönüllü Hıristiyan sosyalist toplulukları 335.9'da sınıflayın

Siyasal bir ideoloji olarak Hıristiyan sosyalizmi için ayrıca 320.5312'ye 
bkz.

Diğer sistemler



.82 Sendikalizm
Anarko-sendikalizmi burada sınıflayın

.83 Anarşizm
Siyasal bir ideoloji olarak anarşizmi 320.57'de, anarko-sendikalizmi 
335.82'de, gönüllü anarşist topluluklan 335.9'da sınıflayın

.9 Gönüllü sosyalist ve anarşist topluluklar
335.9'u gerçekten gönüllü topluluklar için kullanın. Üretim örgütlenmeleri 
olarak ele alınıyorsa, zor kullanılarak kabul ettirilmiş komünleri ve 
kollektifleri 338.7'de sınıflayın
Temel numara olan 335.9'a, 2.Tablo'dan 3-9 arasında notasyon ekleyin. 
Örneğin İsrail'de kibbutizm ve moşavizm 335.95694, ABD'deki gönüllü 
sosyalist topluluklar 335.973

Komünlerin disiplinlerarası ve sosyolojik incelemeleri için 307.774'e, 
kihhutizmin disiplinlerarası ve sosyolojik incelemeleri için 307.776'ya 
ayrıca bkz.

336 Kamu Mâliyesi
Hükümetler arası mali ilişkileri burada sınıflayın
Hükümetlerin mali yönetimini 351.72'de sınıflayın

Hükümet birimleri arasındaki mali ilişkilerin yönetimi için ayrıca 351.725'e 
bkz.
Bkz. Kılavuz 336 ile 351.72; 339 ile 332,336

336.001-.008
•01-.09
.1
.2
.3
.4-.9

.001-.005 

.006 

.006 01

.007-.008

[.009]

ÖZET
Standart altbölümler

[Resmi düzey; gelir; tarihi, coğrafî, kişilere göre ele alış]
Vergi dışı gelirler
Vergiler ve vergilendirme
Kamu borçlanması, borçları, harcamaları
Modern dünyadaki belirli kıtaların, ülkelerin, yerlerin kamu mâliyesi 

Standart altbölümler 

Kuruluşlar ve yönetim
Uluslararası kumluşlar

Egemen devletlerin kumluşlannı 336.0916'da sınıflayın

Standart altbölümler

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; yönetim düzeyine göre ele alışları 336.01'de; alanlar, 
bölgeler, genel olarak yerler, kişiler, eski dünya'ya göre ele alışlan 
336.09'da; çağdaş dünyadaki kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alışlan 
336.4-336.9'da sınıflayın



Resmi düzeye göre

.012

.013

.014

Aynı düzeydeki çok kademeli yetki alanlanyla ilgili eserler burada 
sınıflanır. Örneğin ABD'de eyalet düzeyinde kamu mâliyesi 336.01373. 
Bir tek yetki alanıyla ilgili eserler 336.093'de ya da 336.4-336.9'da 
sınıflanır. Örneğin ABD'de ulusal düzeyde kamu mâliyesi 336.73 
(336.01273 değil)

Ulusal
Temel numara olan 336.012'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Avmpa'da ulusal kamu mâliyesi 336.0124

Eyalet ve vilayet
Temel numara olan 336.013'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kanada'da vilayet kamu mâliyesi 336.01371

Yerel
Temel numara olan 336.014'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Pennsyivania'da yerel kamu mâliyesi 336.014748

.09

.090 1-.090 5

.091

.091 6 

.091 62 

.091 63 

.091 68

.091 7

.092

Gelir
Temel numara olan 336.02'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İngiltere'de gelir 336.0241
Belirli gelir biçimlerini 336.1-336.2'de sınıflayın

Egemen devletlerin kuruluşlannm tarihi, coğrafi, kişilere göre ele 
alınışı

Modem dünyadaki kıtaları, ülkeleri, yerleri 336.4-336.9'da sınıflayın 

Tarihi dönemler
Temel numara olan 336.090'a, l.Tablo'dan 0901-0905 
notasyonunda —090'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 19. 
yy.da kamu mâliyesi 336.09034

Genel olarak alanlar, bölgeler, yerler; egemen devletlerin 
kuruluşları

Egemen devletlerin kumluşlan

Uluslar Birliği (League of Nations)

Birleşmiş Milletler (United Nations)

Bölgesel kuruluşlar
Örnek: Arap Devletleri Birliği (League of Arab States)
Belirli kıtalarla sınırlı bölgesel kumluşlan 336.4-336.9'da 
sınıflayın

Sosyo ekonomik bölgeler
Temel numara olan 336.0917'ye, 2.Tablo'dan -171-177 arasında 
—17'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin gelişmekte olan 
ülkelerde kamu mâliyesi 336.091724

Kişiler



.093

.11

.12

.15

.16

.17

.18

.182

.185

.188

.19

Eski dünya
Temel numara olan 336.093'e, 2.Tablo'dan 31-39 notasyonunda -3'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Roma İmparatorluğu'nda kamu 
mâliyesi 336.0937

336.1-336.2 Gelirler
Kapsamlı eserleri 336.02'de sınıflayın

Vergi dışı gelirler
Kamu borçlanması için 336.34'e bkz.

336.11-336.15 Ticari gelirler
Kapsamlı eserleri 336.l'de sınıflayın

Kamu sanayii ve hizmetlerinden elde edilen gelirler için 336.19'a bkz.

Kira ve imtiyazlardan

Kamu arazilerinden
Maden hakları dahil
Toprak kiralama ve maden haklarının kullandırılmasından elde edilen 
gelirleri 336.1 l'de sınıflayın

Mevduatdan, yatırımlardan, verilen borçlardan

İdari gelirler
Örnek: Verilen hizmetlere, yetkilere karşılık alınan ücretler; harçlar; 
bağışlar; para darbından kârlar

İmtiyazlar için 336.11 'e bkz.

Piyango gelirleri

Hükümetler arası ve hükümet için gelirler 

Savaş borçlannın faizi ve tazminatlardan

Bir resmi birimden diğer resmi birime aktanlan gelirler
Örnek: Daha üst birimlerden bağışlar, vergi yerine yapılan ödemeler, 
teknik yardım fonları

Uluslararası bağışlardan

Kamu sanayileri ve hizmetlerinden elde eldilen gelirler



I Vergiler ve vergilendirme
Vergiler ve vergilendirmeyle ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın 
Vergi hukukunu 343.04'de, vergi yönetimini 351.724'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 336.2 ile 351.724, 343.04

ÖZET
336,200 1-.200 9 Standart altbölümler

.201-.207 Genel konular

.22 Mal vergileri

.23 Kişisel mal vergileri

.24 Gelir vergileri

.25 Kelle vergileri

.26 Gümrük vergileri (Gümrük resimleri)

.27 Diğer vergiler

.29 Vergilendirmenin ilkeleri

.200 1-.200 8 Standart altbölümler

.200 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Yönetim düzeyine göre ele alışları 336.20l'de sınıflayın

.201

.201 2

.201 3

.201 4

336.201-336.207 Genel konular
Aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin, ticari vergilerin reformu 336.207 
(336.205 değil)

Ticari vergiler 336.207
Vergiden kurtulmayı sağlayan önlemler 336.206
Hükümet düzeyinde vergiler 336.201
Vergi reformu 336.205

Kapsamlı eserleri 336.2'de sınıflayın

Hükümet düzeyinde vergiler
Aynı düzeydeki çok kademeli idari birimlerle ilgili eserler burada 
sınıflanır. Örneğin ABD'deki eyalet vergileri 336.201373. Belirli bir 
idari birimle ilgili eserler 336.2009'da sınıflanır. Örneğin ABD'de 
federal vergiler 336.200973 (336.201273 değil)

Ulusal vergiler
Temel numara olan 336.2012'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Avrupa'daki ulusal vergiler 336.20124

Eyalet ve vilayet vergileri
Temel numara olan 336.2013'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Kanada'daki vilayet vergileri 336.201371

Yerel vergiler ve oranları
Temel numara olan 336.2014'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Pennsyivania'daki yerel vergiler 336.2014748

Vergi reformu
Öneriler ve yenilikler dahil



.207

.22

.222

.225

.23

.241

.241 5

.241 6

.241 7

Vergiden kurtulmayı sağlayan önlemler
Eski başlık: Vergi indirimleri
Örnek: Vergi kredileri, indirimler, teşvikler, kaçaklar, vergi iadeleri
Vergi harcamalarını (vergi indirimleri, muafiyetler, krediler gibi bir 
hükümetin toplamadığı için gelirlerini "harcadığı" uygulamalar) 
burada sınıflayın

Ticari vergiler
Örnek: Sanayi, imalat, küçük işletmeler, uluslararası işletmelerden 
alınan vergiler

Mal vergileri
Toprak, bina, daimi geliştinnelerden alınan vergiler
Mülk vergisini (İngiltere), mal vergileri ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Kişisel mal vergileri için 336.23'e bkz.

Oranlar, toplama, değerlendirme
Belirli tür mallann oranlannı, toplanmasını, değerlendirmesini 
336.225'de sınıflayın

Belirli tür mallar
Örnek: Çiftlik, konut, ticari mülk

Kişisel mal vergileri
Maddi ve maddi olmayan mallar 
Hareketli evler dahil

Gelir vergileri
Kişisel servet vergileri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Mal vergileri için 336.22'ye; emlak, veraset ve intikal, hibe vergileri 
için 336.276'ya bkz.

Genel konular
Kişisel gelir vergisine uygulanan genel konuları 336.242'de, işletme 
gelir vergisine uygulanan genel konuları 336.243'de sınıflayın

Reform
Ticari gelirler vergisinde reformu 336.2417'de sınıflayın 

Vergiden kurtulmaya olanak veren hükümler 
Eski başlık: İndirimler ve iadeler
Ticari gelir vergisinden kurtulmaya olanak veren hükümleri 
336.2417'de sınıflayın

Ticari gelirlerden alınan vergiler



.242

.242 1

.242 15 

.242 16

.242 2

.242 3

.242 4

.242 6

.242 8 

.243

.243 1

.243 15 

.243 16

.243 2

.249

Kişisel (bireysel) gelir vergileri
Eksi (negatif) gelir vergisi için ayrıca 362.582'ye bkz.

Genel konular
Belirli tür kişisel vergilere uygulanan genel konuları 336.2422- 
336.2428'de sınıflayın

Reform

Vergiden kurtulmaya olanak veren hükümler 
Eski başlık; İndirimler ve iadeler 

Ücret gelirleri
Stopaj vergisi dahil 

Kendi işinden elde edilen gelir
Örnek: Kendi işinden, ortaklıklardan elde edilen gelir 

Mal aktanmianndan elde edilen gelir 
Sermaye kârlan ve zararlan
Bireysel ve şirketlere ait sermaye kârları ve zararlarının 
vergilendirilmesi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
İşletme sermaye kârlannı 336.243'de sınıflayın

Faiz gelirleri
Bireysel ve işletme faiz gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
İşletme faiz gelirlerini 336.243'de sınıflayın

Emeklilik geliri

İşletme geliri vergileri
Örnek: Sermaye kârları vergileri, faiz gelirleri 
Ticari vergileri 336.207'de sınıflaym 

Genel konular
Kâr vergilerine uygulanan genel konuları 336.2432'de sınıflayın 

Reform

Vergiden kurtulmaya olanak veren hükümler 
Eski başlık: İndirimler 
Örnek: Petrol tüketim indirimi 

Kâr vergileri
Örnek: Fazla ve dağıtılmamış kâr vergileri

Sosyal güvenlik vergileri
Sosyal güvenlik yararları için ayrıca 368.4'e bkz 
Bkz. Kılavuz 336.249 ile 368.401, 368.4011



.25 Kelle vergileri

.26 Gümrük vergileri (gümrük resimleri)
Tarife politikaları ile ilgili disiplinlerarası eserler için ayrıca 382.7'ye 
bkz.

.263 İhracat ve transit vergileri

.264 İthalat vergileri
İthalat vergi listeleri için 336.265'e; belirli mallarla ilgili ithalat 
vergileri için 336.266'ya bkz.

.265 İthalat vergi listeleri
Belirli mallarla ilgili ithalat vergi listeleri için 336.266'ya bkz.

.266 Belirli mallarla ilgili vergi listeleri ve ithalat vergileri
Temel numara olan 336.266'ya, 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin resimlere uygulanan vergi 336.26675

.27 Diğer vergiler

.271 Tüketim ve ilgili vergiler
Örnek: Lüks tüketim, kullanım vergileri 

.271 3 Satış vergileri

.271 4 Katma değer vergileri

.271 6 Tazminatlardan alınan vergiler

.272 Damga vergileri ve gelir pullan

.276 Emlak, veraset ve intikal, hibe vergileri

.278 Belirli mallar, hizmetler, sanayilerden alınan vergiler
Temel numara olan 336.278'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
kömür sanayii vergileri 336.2783382724
Belirli bir mal, hizmet, sanayiden alınan belirli bir tür vergiyi, türle 
birlikte sınıflayın: Örneğin kömürden alınan ithalat vergisi 
336.26655324, kömürden alınan tazminat vergisi 336.2716

.29 Vergilendirmenin ilkeleri
Belirli tür vergilerin ilkelerini 336.22-336.27’de sınıflayın 

.291 Genel ilkeler
ÖmekıYeterlilik, kesinlik, farklılık, tahsilatın uygunluğu ve ekonomik
olması, adalet

.293 Vergi oranlarının türleri
Örnek: Artan, azalan, nispi oranlar



.294 Verginin etkileri
Nihai vergi ödeme yükümlülüğü ve yükümlüler
Doğrudan, dolaylı, çifte vergilendirme dahil
Belirli bir vergiyle ilgili yükümlülükleri vergiyle birlikte sınıflayın. 
Örneğin gelir vergisi yükümlülüğü 336.24

.3 Kamu borçlanması, borçlan, harcamaları
Mali politikayı, para politikası ve mali politika ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Ekonomik istikrarda para politikası ve mali politikadan yararlanmayı 339.5'de 
sınıflayın

Mali politika için 332.46'ya bkz.

.31 Devlet tahvilleri
Örnek: Avrupa Devlet Tahvilleri (Eurobonds) [eskiden 336.3435]
Devlet tahvillerine yatırım yapmayı 332.63232’de sınıflayın 

Kısa dönemli tahviller için 336.32'ye bkz.

.32 Kısa dönemli tahviller
Örnek: Borç tahvilleri, hazine senetleri ve bonoları

.34 Kamu borçlanması ve kamu borçlan
Devlet tahvilleri için 336.31'e; borç yönetimi için 336.36’ya bkz.

.340 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Yönetim kademesine göre ele alışları 336.343'de sınıflayın

.343 Yönetim kademesine göre
Aynı düzeydeki çok kademeli yönetim birimleriyle ilgili eserler 
burada sınıflanır. Örneğin, ABD'de eyalet düzeyinde kamu 
borçlanması ve kamu borçlan 336.343273, Latin Amerika'daki 
uluslararası borçlar 336.3435098. Birtek yönetim birimine ilişkin 
eserler 336.3409'da sınıflanır. Örneğin ABD'de ulusal düzeyde 
borçlanma ve borçlar 336.340973 (336.343373 değil)
Düzeyi ne olursa olsun sermaye teminini 336.344'de, düzeyi ne olursa 
olsun borçluluğun smırlandınimasını 336.346'da sınıflayın

.343 1 Yerel düzey
Temel numara olan 336.343 Te, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Pennsyivania'da yerel borçlanma 336.3431748

.343 2 Eyalet ve vilayet düzeyi
Temel numara olan 336.3432'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Kanada'da vilayet düzeyinde borçlanma ve kamu 
borçları 336.343271

.343 3 Ulusal düzey
Temel numara olan 336.3433'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Avrupa'da ulusal düzeyde borçlanma ve kamu 
borçları 336.34334
Bir ulusun başka bir ulustan borç almasını 336.3435'de sınıflayın



.343 5 Uluslararası düzey
Bir ulusun bir başka ulustan borç alması, bir ulusun bir başka 
ulusa olan kamu borçları
Uluslararası borçlanma ve borçlar ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Avrupa Devlet Tahvilleri (Eurobonds) 336.3Te alındı
Uluslararası borçlanma ve borçlarda bankaların rolünü 332.15'de 
sınıflayın

.344 Sermaye temini
Zorunlu ve isteğe bağlı borç almalar, taahhütler, tahsisler, satılabilirlik 
Devlet tahvillerini 336.3l'de sınıflayın

.346 Kamu borçlanmasının sınırları

.36 Borç yönetimi
Borç sınırlarını (tavanlarını) 336.346'da sınıflayın 

Borç finansmanı için ayrıca 339.523'e bkz.

.363 Geri ödeme ve itfa
Amortisman fonu dahil

.368 Ödememe ve iptal
Kamunun iflasını burada sınıflayın

.39 Harcamalar
Genel yaklaşım: nitelik, ilkeler, haklılık
Vergi harcamalarını 336.206'da, harcamalann ekonomik etkilerini 
339.522'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 336 ile 351.72

A-.9 Çağdaş dünyadaki belirli kıtaların, ülkelerin, yerlerin kamu 
mâliyesi

Temel numara olan 336'ya, 2:Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Avustralya'nın kamu mâliyesi 336.94

337 Uluslararası Ekonomi
Uluslararası ekonomik planlamayı; uluslararası ekonomik ilişkiler, uluslararası 
ekonomik işbirliğiyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Uluslararası gelişme ve büyüme 338.91’e alındı
Uluslararası ekonominin burada belirtilmemiş belirli bir özelliğini, o özellikle 
birlikte sınıflayın. Örneğin uluslararası (çokuluslu) ticari işletmeler 338.88, dış 
ticaret 382

Uluslararası ekonomi hukuku için ayrıca 341.75'e bkz.
.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Belirli yönetim birimlerinin ve yönetim birimi gruplannm dış ekonomik 
politikaları ve ilişkilerini 337.3-337.9'da (337.093-337.099 değil) 
sınıflayın



.1 Çok taraflı ekonomik işbirliği
Eski başlık: Ekonomik işbirliği alanlan
Ekonomik bütünleşme (entegrasyon), çok taraflı anlaşmalar ve çok devletli 
ekonomik işbirliği kuruluşltınm burada sınıflayın
İki taraflı ekonomik işbirliğini 337.3-337.9'da, ticaret anlaşmalanm 382.9'da 
sınıflayın

Uluslararası kuruluşlar ile ilgili disiplinlerarası eserler için ayrıca 
341.2'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 337.1 ile. 337.3-337.9

.109 Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışlan 337.11-337.19'da sınıflayın

.11 Genel olarak alanlar, bölgeler yerler
Temel numara olan 337.1 l'e, 2.Tablo'dan 17-18 notasyonundaki —l'i 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Batı yanküresinde çok taraflı 
ekonomik işbirliği 337.11812

.14 Avrupa'da çok taraflı işbirliği

.142 Avrupa Ekonomik Topluluğu (Ortak Pazar, EEC: European
Economic Community)

.143 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA: European Free Trade
Association)

.147 Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (COMECON: Counsil for
Mutual Economic Assistance)

Eski başlık: Doğu Avrupa Ekonomik Örgütü

.15-. 19 Diğer kıtalarda çok taraflı işbirliği
Temel numara olan 337.l'e, 2.Tablo'dan 5-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Andean Grubu 337.18

.3-.9 Belirli yönetim birimlerinin ve yönetim birimi gruplarının dış 
ekonomik politikaları ve ilişkileri

İki taraflı ekonomik işbirliğini burada sınıflayın
Temel numara olan 337'ye, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
İngiltere'nin ekonomik politikası 337.41; sonra iki yönetim birimi ya da 
yönetim birimi gruplan arasındaki dış ekonomik ilişkiler için 0* ekleyin ve 
sonuca 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin İngiltere ve Fransa 
arasındaki ekonomik ilişkiler 337.41044
Notasyonda ağırlıklı olan yönetim birimi ya da yönetim birimi grubuna 
öncelik verin. Ağırlıklar eşitse, alan notasyonları sıralamasında, önce gelene 
öncelik verin

(Seçenek: Yerel vurgu gerektiren yönetim birimi ya da yönetim birimi 
gruplarına notasyonda öncelik verin. Örneğin ABD’deki kütüphaneler, 
ABD ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkileri 337.73044’de sınıflar)

Çok taraflı ekonomik işbirliğini 337.l'de sınıflayın
Bkz. Kılavuz 337.1 ile, 337.3-337.9

*Standart atbölümler için 00 ekleyin; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



338 Üretim
Sanayi ve üretimin ekonomik ve teknik yönleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın. Örneğin otomotiv sanayiinin ekonomi ve teknolojisi 338.476292
Enerji üretimi 333.79'a, sigorta sanayinin üretim ekonomisi 368'e alındı
Üretimin belirli etmenlerini 331-333'de; finansman sanayilerinin üretim 
ekonomisini 332'de; emlak işlerinin üretim ekonomisini 333.33'de; kooperatif 
üretiminin ekonomisini 334'de; ticaret, iletişim, ulaşımı 380'de; üretim 
teknolojisini 620-690'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 332 ile 338, 658.015; 363.5, 363.6, 363.8 ile 338

ÖZET
338.001-.009 Standart altbölümler

•01-.9 [Genel konular]
.1 Tarım
.2 Maden istihsali
.3 Diğer istihsal sanayileri
.4 İkincil sanayiler ve hizmetler
.5 Genel üretim ekonomileri
.6 Üretimin örgütlenmesi
.7 Ticari işletmeler ve bunların yapıları
.8 Birleşmeler
.9 Ekonomik kalkınma ve büyüme

Felsefe ve kuram.001

.001 12

.002-.008

.009

Belirli bir kuramı, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin azalan marjinal 
fayda yasası 338.5212

Tahminler ve tahmin yürütme
Mal ve hizmetlerle ilgili tahminler ve tahmin yürütmeyi 
338.020112'de, genel üretim tahminlerini ve tahmin yürütmeyi 
338.544'de sınıflayın

Standart altbölümler

Genel ilkelerin ve kuramların tarihi, coğrafi, kişilere göre ele 
alınışı

Üretimin tarihi, coğrafi ve kişilere göre ele alınışını 338.09'da 
sınıflayın

Üretim unsurları
Üretim unsurlan ile ilgili kapsamlı ve kuramsal eserleri burada sınıflayın
Emeği 33l'de, sermayeyi 332'de, toprağı 333'de, sanayi koşullannın ve 
durumunun bir parçası olarak üretim unsurlannı 338.09'da, üretim 
maliyetleri olarak üretim unsurlannı 338.512'de sınıflayın



.02 Mallar ve hizmetler
Genel üretim ekonomisini 338.5'de, tüketimi 339.47'de, yükleme ve 
satışları 380-382'de sınıflayın

.020 12 Sınıflama
Standart sanayi sınıflamalannı burada sınıflayın
Temel numara olan 338.02012’ye, 2.Tablo’dan —4-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin, Kanada’nın standart sanayi 
sınıflamaları 338.0201271

.04 Girişimcilik

.06 Üretim yeterliliği
Maliyet-çıktı oranı dahil
Enerjinin saklanmasını 333.7916'da sınıflayın

.064 Teknolojik yeniliklerin etkisi
Otomasyonun etkisini, teknolojik yeniliklerin ekonomi üzerindeki 
etkisi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Teknolojik yeniliklerin, ekonominin belirli bir özelliği üzerindeki 
etkisini o özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin çalışma koşulları 
üzerindeki etkisi 331.25, bankacılık üzerindeki etkisi 332.1

Teknolojik yeniliklerin toptum üzerindeki etkisi için ayrıca 
303.483'e bkz.

.09 Üretimin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Mevcut ve potansiyel üretim kaynaklannı, sanayinin koşullarını ve 
durumunu, sınai araştırmaları, sanayinin yer seçimini, üretkenliği 
burada sınıflayın
Temel numara olan 338.09'a, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kanada'daki sınai araştırmalar 338.0971
Belirli bir kaynağı, kaynakla birlikte sınıflayın. Örneğin enerji için su 
333.914

Ticari işletmelerin yer seçiminde rasyoneller ve süreçler için ayrıca 
338.6042'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 333.94 ile 338.0919; 338.09 ile 338.6042,332.67309, 
346.07, 658.11, 658.21, Tl-068

338.1-338.4 Belirli tür sanayiler
Belirli tür sanayilerin finansmanını [eskiden 338.6041], belirli tür sanayilerin 
genel üretim ekonomilerini burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 338'de; finansman sanayilerini 332'de; emlak işlerini 
333.33'de; enerji üretimini 333.79'da; belirli tür sanayilerdeki kooperatifleri 
334'de; ticaret, iletişim, ulaştırmayı 380'de; belirli tür sanayilerde üretimin 
örgütlenmesini 338.6'da; belirli tür sanayilerde kooperatifler dışındaki ticari 
işletmeleri 338.7-338.8'de; belirli tür sanayilerde girişimcilerin yaşam 
öykülerini 338.6-338.8'de, örneğin küçük işletme sahiplerinin yaşam 
öyküsünü 338.642092'de, tekstil imalatındaki girişimcilerin yaşam öyküsünü 
338.76770092'de; teknolojiye yaptıkları katkılarla tanınmış kişilerin yaşam 
öyküsünü 600'de, örneğin maden mühendislerinin yaşam öykülerini 
622.092'de sınıflayın



338.1-338.3 Birincil (İstihsal) sanayileri
Kapsamlı eserleri 338'de sınıflayın

.1 Tarım
Tarım kooperatifleri için ayrıca 334.683'e bkz 
Bkz. Kılavuz 631.558 ile 338. J

. 13 Finansman özellikleri
Tanmda sermaye oluşumu ve diğer yatınmlan, maliyetleri, çiftçilerin 
aldığı fiyatları, çiftlik gelirlerini burada sınıflayın
Temel numara olan 338,13'e, 633-638 arasında 63'ü izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin pirinç fiyatları 338.13318
Finansman özelliklerini etkileyen resmi politikalan 338.18’de, gıda 
fiyatlarını 338.19'da sınıflayın

Üretimin yeterliliği için ayrıca 338.16'ya bkz.
Bkz. Kılavuz 332 ile 338, 658.15

. 14 Üretimi etkileyen unsurlar
Örnek: Kuraklık, bitki ve hayvan hastalıklan, çiftçilikte kullanılan 
malzeme ve donanımın yetersizliği
Finansman özelliklerini 338.13'de, üretimin yeterliliğini 338.16'da, çiftlik 
ürünlerinin fazlasını ve yetersizliğini 338.17’de, resmi politikalan 
338.18'de sınıflayın

[.15] Çiftlik ürünlerinin fazlalığı ve eksikliği
338.17’ye alındı

.16 Üretimin yeterliliği
Maliyet-çıktı oranı, çiftlik büyüklüğü, emek kullanımı dahil
Tanmda bilimi ve teknolojik yenilikleri burada sınıflayın 
Tanmda enerji tasarrufunu 333.7966'da sınıflayın 

Üretimi etkileyen unsurlar için ayrıca 338.14'e bkz.

.161 Mekanizasyon
Otomasyonu burada sınıflayın
Hasat yöntemlerinin mekanizasyonunu 338.163'de sınıflayın

.162 Tanmsal yöntemler
Örnek: Dönüşümlü ekim; bitki gıdalannın, böcek ilaçlarının kullanımı 

Hasat yöntemleri için 338.163'e bkz

. 163 Hasat yöntemleri



,17 Ürünler
Bütünüyle tohum sanayii dahil
Belirli tür tohumlar, türle birlikte sınıflanır
Çiftlik ürünlerinin fazlalığı ve eksikliğini [eski 338.15], arz ve talep 
tahminleri ve projeksiyonlarını burada sınıflayın
Temel numara olan 338.17'ye, 633-638 arasında 63'ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin pirinç yada pirinç tohumu 338.17318, ormancılık 
338.1749, orman ürünleri 338.17498; ancak doğadaki kereste arzı 
333.751 Te alındı, kereste talebi 338.1749'dan 338.7512'ye alındı
Üretimin, belirli ürünlere ve ürün gruplarına uygulanmış belirli öğelerini
338.13- 338.16, 338.18'de; yiyecek arzı, fazlası, eksikliğini 338.19'da, 
belirli üreticileri 338.763'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 333.75 ile 338.1749

. 18 Resmi çiftçilik politikalan
Örnek: Aynlan alanlar, tarımsal krediler, kuraklık yardımlan, destekleme 
fiyatları, para yardımlan
Yiyecek arzına ilişkin hükümet politikalanm 338.19'da sınıflayın 

. 180 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alışları 338.183- 
338.189'da (338.18093-338.18099 değil) sınıflayın

.181 Uluslararası politikalar
Uluslararası organlann politika ve programlan

. 183-. 189 Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış
Temel numara olan 338.18'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Hindistan'da resmi çiftçilik politikaları 338.1854

.19 Yiyecek arzı
Yiyecek arzındaki düzensizliklerin ekonomik nedenleri ve etkileri ile 
ekonomik çarelerini; yeterli miktarlarda yiyecek elde etme ve 
bulundurmanın önlemlerini; yiyecek gereksinmelerini (talep); yiyecek 
rezervlerini (stoklar, arz); yiyeceklerin tüketiciye satış fiyatlannı; 
yiyeceğin üretim, depolanma, dağıtım ekonomisi ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Temel numara olan 338.19'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Afrika'da yiyecek arzı 338.196
Yiyecek arzı ile ilgili disiplinlerarası eserleri 363.8'de, yiyecek üretimini
338.13- 338.18'de, belirli gıda mallannın arzını 338.17'de, gıda işlemeyi 
338.47664'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 363.5,363.6,363.8 ile 338; 363.8 ile 338.19



.2 Madencilik
Enerji kaynaklannın istihsalini, madenlerin ve enerji kaynaklarının istihsal ve 
işlenme ekonomisiyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Maden ve enerji kaynaklarının korunmasını 333.7-333.9'da, minerallerin ve 
enerji hammaddelerinin işlenmesini 338.47'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 333.8 ile 338.2,553

.23 Finansman özellikleri
Madencilik ile ilgili sanayilerin sermaye oluşum ve diğer yatmmlanm; 
maliyetleri, gelirleri, fiyatlarını burada sınıflayın
Temel numara olan 338.23'e, 553.2-553.9 arasında 553'ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Kalay 338.23453
Üretimin yeterliliğini 338.26'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 332 ile 338, 658.15

.26 Üretimin yeterliliği
Otomasyon, maliyet-çıktı oranı, teknolojik yeniliklerin etkisi, üretim 
unsurlan dahil
Madencilik sanayiinde enerji tasamıfunu 333.7965'de sınıflayın

.27 Ürünler
Temel numara olan 338.27'ye, 553.2-553.9 arasında 553'ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin su 338.277
Depolardaki arz, yetersizlikler, fazlalıklar, talep ve bunlara ilişkin 
projeksiyonlar 333.8'e alındı
Üretimin belirli ürünlere uygulanan belirli öğelerini 338.23-338.26'da, 
belirli üreticileri 338.76'da sınıflayın

Doğadaki arz için ayrıca 553.2-553.9’a bkz.

.3 Diğer üretim sanayileri
Finansman özellikleri, üretimin yeterliliği dahil 

Bkz. Kılavuz 332 ile 338, 658.15

.37 Ürünler
Belirli üreticileri 338.76'da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 333.954 ile 338.37

.371 Omurgasız hayvanların ve soğuk kanlı omurgalılann kültür
ürünleri

Temel numara olan 338.37 l'e, 639.3-639.7 arasında 639'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kültür midyelerini 338.37141'de; ancak 
böcek kültürünü 338.178'de sınıflayın
Balıkçılık ve balık ve diğer su hayvanlarının kültürüyle ilgili kapsamlı 
eserleri 338.3727'de sınıflayın



.372 Balıkçılık, balina avcılığı, avcılık, tuzakla yakalanmış ürünler
Temel numara olan 338.372'ye, 592-599 arasında 59'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin süngerler 338.37234
Omurgasızların ve soğuk kanlı omurgalılann kültür ürünlerini 
338.37l'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 338.372

A İkincil sanayiler ve hizmetler

.43 Finansman özellikleri
İkincil sanayi ve hizmetlerde sermaye oluşumu ve diğer yatınmları; 
maliyetleri, gelirleri, fıyatlan burada sınıflayın
Standart altbölümler için 338.430001-338.430009'u kullanın
Temel numara olan 338.43'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
otomobil fıyatlan 338.43629222; ancak finansman sanayilerinin 
finansman özelliklerini 332'de; emlak işlerinin finansman özelliklerini 
333.33'de; enerji üretiminin finansman özelliklerini 333.79'da; kooperatif 
üretiminin finansman özelliklerini 334'de; sigorta sanayiinin finansman 
özelliklerini 368.01'de; ticaret, iletişim, ulaştırmanın finansman 
özelliklerini 380'de sınıflayın
Üretimin yeterliliğini 338.45'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 332 ile 338, 658.15

.45 Üretimin yeterliliği
Maliyet-çıktı oram, üretim unsurlan (toprak, emek, sermaye), üretim 
kapasitesi dahil
İkincil sanayilerde enerji tasarrufunu 333.7916'da sınıflayın

.454 Otomasyon
Belirli sanayilerde otomasyon için 338.456'ya bkz.

.456 Belirli sanayiler ve sanayi gruplarında üretimin yeterliliği
Belirli sanayilerde otomasyonu burada sınıflayın

.456 1 İstihraç, imalat, inşaat dışındaki sanayiler
Hizmetler sektörünü burada sınıflayın
Temel numara olan 338.4561'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin hastane hizmetlerinde üretim yeterliliği 
338.456136211; ancak finansman sanayimdeki üretim 
yeterliliğini 332'de; emlak işlerinde üretim yeterliliğini 333.33'de; 
kooperatif işletmelerinde üretim yeterliliğini 334'de; sigorta 
sanayiinde üretim yeterliliğini 368'de; ticaret, iletişim, 
ulaştırmada üretim yeterliliğini 380'de sınıflayın

.456 2-.456 9 İmalat ve inşaat
Temel numara olan 338.456'ya, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin tekstil imalatında enerji donanımı 
338.456770285; ancak enerji üretiminde üretimin yeterliliğini 
333.79'da, kooperatif işletmelerinde üretim yeterliliğini 334'de 
sınıflayın



Profesyonel hizmetler
Üretimin profesyonel hizmetlere uygulanmasının belirli öğelerini 338.43- 
338.45'de, belirli profesyonel hizmetleri 338.47'de sınıflayın

.47 Mallar ve hizmetler
Üretilen miktarları, eksikleri, fazlaları, stoklan, arz ve taleple ilgili tahmin 
ve projeksiyonlan burada sınıflayın
Standart altbölümler için 338.470001-338.470009'u kullanın
Temel numara olan 338.47'ye, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
gazyağı 338.4766553827 [eskiden: 333.8232], turizm sanayii 338.4791; 
ancak, finansman sanayiinin üretim ekonomilerini 332'de; emlak işlerinin 
üretim ekonomilerini 333.33'de; enerji üretiminin üretim ekonomilerini 
333.79'da; kooperatif işletmelerinin üretim ekonomilerini 334'de; sigorta 
sanayiinin üretim ekonomilerini 368'de; ticaret, iletişim, ulaştırmanın 
üretim ekonomilerini 380'de sınıflayın
Profesyonel hizmetlerle ilgili kapsamlı eserleri 338.46'da, üretimin belirli 
mal ve hizmetlere uygulanmış belirli öğelerini 338.43-338.45'de, belirli 
üreticileri 338.76'da sınıflayın

.48 Hükümet politikaları
İkincil sanayiler ve hizmetlerin belirli bir özelliğiyle ilgili hükümet 
politikalanm 338.43-338.47'de sınıflayın

.5 Genel üretim ekonomileri
Risk dahil
Mikro ekonomiyi (firma ekonomisi) burada sınıflayın 
Belirli tür sanayilerde üretim ekonomilerini 338.1-338.4'de sınıflayın 

Üretimin örgütlenmesi için 338.6'ya bkz.

[.501 12] Tahminler ve tahmin yürütme
Kullanmayın; 338.544'de sınıflayın

.51 Maliyetler

.512 Üretim maliyetini oluşturan üretim unsurlan
Azalan marjinal gelirler yasası, faktörlerle ilgili oranlar dahil

.514 Maliyet hesaplamalarındaki öğeler

.5142 Maliyetin türü
Örnek: Ortalama, sabit, marjinal, toplam, değişken 

.5144 İşletmenin büyüklüğü
Ekonomik olan ve olmayan ölçekler, teknoloji kullanımı dahil

.516 Kâr
Marjinal maliyetin, marjinal gelirle ilişkisi dahil



.52 Fiyatlar

.520 1

.520 2 

.520 21

.521 2

.521 3

Fiyatların belirlenmesini, değişikliklerin etkisini, fiyatlarla ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Paranın fiyatlar üzerindeki etkisini 332.4l'de, maliyetlerin fiyatlar 
üzerindeki etkisini 338.516'da, fiyatlann bütün ekonomi üzerindeki 
etkisini 339.42'de sınıflayın

Felsefe ve kuram
Belirli kuramları 338.52l'de sınıflayın 

Çeşitli

Tablo haline getirilmiş ve ilgili malzeme
İstatistikler için kullanmayın; 338.528'de sınıflayın

Fiyat kuramları
Arz ve talep yasasını, değer kuramlannı burada sınıflayın
Marksist değer kuramını 335.412'de sınıflayın

Doğal kaynaklar ve enerji arzı ve talebi için 333.7ye, belirli 
ürünlerin arzı ve talebi için 338.1-338.4'e ayrıca bkz.

Talep kuramı
Örnek: Azalan marjinal fayda yasası 
Fiyat-talep ilişkisi dahil 

Arz kuramı
Fiyat-arz ilişkisi dahil

.522

.523

.526

.528

.528 021

338.522-338.526 Fiyat belirlenmesi
Kapsamlı eserleri 338.52'de sınıflayın

Serbest piyasalarda fiyat belirlenmesi
Örnek: Marka-isim ürünlerin fiyatının piyasada belirlenmesi 
Ürünlerarası rekabet dahil. Örneğin tereyağ-margarin çekişmesi

Denetimli piyasalarda fiyat belirlenmesi
Fiyatlann oligopoller, tekeller tarafından belirlenmesi 
Fiyat önderliği dahil

Fiyatlann hükümet düzenlemeleriyle belirlenmesi 

Düzeyler
İstatistikleri, endeksleri burada sınıflayın

Tablo haline getirilmiş ve ilgili malzeme
İstatistikler için kullanmayın; 338.528'de sınıflayın



.542

.543

.544

.544 2

.544 3

.54 Ekonomik dalgalanmalar
Örnek; Mevsimlik değişiklikler 
Asırlık eğilimler dahil

[.540 112] Tahminler ve tahmin yürütme
Kullanmayın; 338.544'de sınıflayın

Ticari döngüler
Zenginleşme, duraksama, çöküş, iyileşme; panik dahil 
İyileştirici önlemleri 338.543'de sınıflayın

İyileştirici ve önleyici eylemler
Ekonomik istikrarı 339.5'de sınıflayın

Genel üretim tahminleri ve tahmin yürütme
Yönetimde karar vermenin bir tekniği olarak tahmin yürütme için 
ayrıca 658.40355'e bkz.

Tahmin yürütme yöntemleri
Ekonomik tahmin yürütmeyi 330.0112'de sınıflayın

Tahminler
Ekonomik duruma ilişkin tahminleri 330.900112'de sınıflayın

Üretimin örgütlenmesi
Belirli tür sanayilerde üretimin örgütlenmesini burada sınıflayın 
Sanayinin işçiler tarafından denetimi dahil
Lonca sosyalizmini 335.15'de, sendikalizmi 335.82'de, sanayide işçi 
denetiminin sağlanmasında sendikaların rolünü 331.880l'de sınıflayın

Ticari işletmeler ve onların yapısı için 338.7'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 338.76

Özel konular 
Finansman

Belirli tür sanayilerin finansmanı 338.1-338.4'e alındı 

Yer seçimi
Enerji, hammadde, emek arzı, ulaşım, pazara yakınlığı burada 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 338.09 ile 338.6042,332.67309, 346.07,658.11, 
658.21, Tl-068

Uzmanlaşma
Rekabet üstünlükleri yasası dahil 

Rekabet ve sınırlama
Tekeller ve tekelleşmeyi 338.82'de sınıflayın

.604 

.604 1

.604 2

.604 6

.604 8



.61 Özel girişim (Teşebbüs)
Belirli özel girişim sistemlerini 338.63'de, özel işletmelerin belirli 
büyüklüklerini 338.64’de sınıflayın

.62 Kamu girişimleri

.63 Üretim sistemleri
Fabrika sistemleri için 338.65'e bkz.

.632 Lonca sistemi

.634 Ev sistemi
Küçük yazlık ev sanayiini burada sınıflayın

.64 İşletme büyüklükleri
İşletme büyüklüğünün üretim maliyetiyle ilişkisini 338.5144'de, belirli 
büyüklüklerdeki belirli işletme türlerini 338.7-338.8'de sınıflayın

.642 Küçük işletmeler
Ismarlama üretim dahil
Küçük sanayileri burada sınıflayın

.642 089 Irksal, etnik, ulusal gruplar
Azınlık işletmelerini 338.6422'de sınıflayın

.642 2 Azınlık işletmeleri
Azınlıklar tarafından işletilen el sanatları sanayilerini 338.6425'de 
sınıflayın

.642 5 El sanatları sanayileri

.644 Büyük işletmeler
Büyük sanayii burada sınıflayın 
Tekeller ve tekelleşmeyi 338.82'de sınıflayın

.65 Fabrika sistemi

.7 Ticari işletmeler ve bunların yapıları
Özel ve kapitalist işletmelerle sınırlı değil
Ticari işletmeler, üretimin örgütlenmesiyle ilgili disiplinlerarası eserleri 
burada sınıflayın

Kooperatifler için 334'e, birleşmeler için 338.8'e bkz.
Bkz. Kılavuz 338.76

.11 Ticari işletmelerin oluşumu ve sona ermesi

338.72-338.74 Belirli tür ticari işletmeler
Kapsamlı eserleri 338.7'de, belirli sanayiler ve sanayi gruplan içindeki belirli 
tür ticari işletmeleri 338.76'da sınıflayın



.72

.73

.761

Tek kişinin mülkiyetinde 

Ortaklıklar

Şirketler
Açık ve kapalı
Kamu yönetimi sürecinin bir parçası olarak resmi şirketleri 351.0092'de 
sınıflayın

Belirli sanayiler ve sanayi gruplan içindeki ticari işletmeler
Belirli şahıs şirketlerini, belirli alanlardcıki girişimcilerin yaşam öykülerini 
burada sınıflayın
Ticaretle uğraşan ticari işletmeleri 380.l'de; teknolojiye katkılarıyla 
tanınan insanlann yaşam öykülerini l.Tablo'dan 092 notasyonunu 
kullanarak 600'de sınıflayın. Örneğin maden mühendislerinin yaşam 
öyküleri 622.092

Bkz. Kılavuz 338.76

İstihraç, imalat, inşaat dışında
Hizmetler sektörünü burada sınıflayın
Temel numara olan 338.76l'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
hukuk şirketleri 338.76134; ancak finansman kumluşlannı 332.1- 
332.6'da; emlak şirketlerini 333.33'de; kooperatif işletmelerini 334'de; 
sigorta şirketlerini 368.0065'de; ticaret, iletişim, ulaştırma şirketlerini 
380'de sınıflayın

.762-.769 istihraç, imalat, inşaat
Temel numara olan 338.76'ya, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Tanm 338.763; ancak enerji üretimiyle 
ilgili işletmeleri 333.79'da, kooperatif işletmelerini 334.682- 
3M.689'da sınıflayın

.8 Birleşmeler
Yığınsal üretim ve üretimin denetimiyle ilgili örgütlenme ve yapı
Tröstlere karşı politikaları, ekonomik yoğunlaşmayı, birleşmeler ve bunların 
uygulamaları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli şahıs şirketleriyle ilgili eserlerin burada sınıflanabilmesi için bu 
şirketlerin birleşmiş olduğu vurgulanmalıdır; aksi takdirde eserler 338.76'da 
sınıflanır

.804 Özel konular

.804 2 Birleşme türleri
Örnek; Yatay, dikey, yığın şeklinde

.82 Sınırlayıcı uygulamalar
Tekelleri ve tekelleşmeyi, oligopolleri ve oligopolleşmeyi burada 
sınıflayın
Bu numaranın birleşmeler ve onların uygulamalarıyla ilgili kapsamlı 
eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 338.8'de sınıflayın
Fiyat belirlemeyi 338.523'de, uluslararası (çok uluslu) ticari işletmelerin 
sınırlayıcı uygulamalarını 338.884'de sınıflayın



.826 

.826 1

.826 2-.826 9

Belirli sanayilerde, sanayi gruplarında, işletme alanlarında
İstihraç, imalat, inşaat dışında

Hizmetler sektörünü burada sınıflayın
Temel numara olan 338.826l'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin yayıncılıkta sınırlayıcı uygulamalar 338.82610705; ancak 
finansman sanayilerindeki birleşmelerin uyguladığı sınırlayıcı 
uygulamaları 332.1-332.6'da; emlak işlerinde birleşmelerin 
uyguladığı sınırlayıcı uygulamalan 333.33'de; kooperatif 
işletmelerinde birleşmelerin uyguladığı sınırlayıcı uygulamalan 
334'de; sigorta sanayiinde birleşmelerin uyguladığı sınırlayıcı 
uygulamaları 368'de; ticaret, iletişim, ulaştırma alanında 
birleşmelerin uyguladığı sınırlayıcı uygulamaları 380'de sınıflayın

İstihraç, imalat, inşaat
Temel numara olan 338.826'ya, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin bilgisayar mühendisliği alanında 
çalışan birleşmelerin uyguladığı sınırlayıcı uygulamalar 
338.8262139; ancak enerji üretimi alanında çalışan birleşmelerin 
uyguladığı sınırlayıcı uygulamalan 333.79'da, kooperatiflerde 
birleşmelerin uyguladığı sınırlayıcı uygulamalan 334'de sınıflayın

338.83-338.87 Belirli birleşme biçimleri ve bunların uygulamalan
Kapsamlı eserleri 338.8'de, biçimi ne olursa olsun uluslararası birleşmeleri 
338.88'de sınıflayın

.83 Birleşme ve karışma

.836 Belirli sanayiler, sanayi grupları, işletme alanlarında

.836 1 İstihraç, imalat, inşaat dışında
Hizmetler sektörünü burada sınıflayın
Temel numara olan 338.8361'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin yayıncıların birleşmesi 338.83610705; ancak finansman 
kuruluşlarının birleşme ve karışmasını 332.1-332.6'da, emlak 
şirketlerinin birleşme ve karışmasını 333.33'de, kooperatiflerin 
birleşme ve karışmasını 334'de, sigorta sanayimdeki şirketlerin 
birleşme ve karışmasını 368'de, ticaret, iletişim, ulaştırma 
işletmelerinin birleşme ve karışmasını 380'de sınıflayın

.836 2-.836 9 İstihraç, imalat, inşaat
Temel numara olan 338.836'ya, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin otomotiv şirketlerinde birleşmeler 
338.836292; ancak enerji üretimi alanındaki işletmelerin birleşme 
ve kanşmalannı 333.79'da, kooperatiflerin birleşme ve 
karışmasını 334'de sınıflayın

.85 Tröstler

.86 Holding şirketleri

.87 Resmi olmayan düzenlemeler
Örnek: Karteller, yönetim düzeyinde birleşmeler, ticari birlikler

.88 Uluslararası (çokuluslu) ticari işletmeler ve bunların etkinlikleri

.880 9 Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışlan 338.888-338.889'da sınıflayın



.881

.883

.884

.887

.887 1

.887 2-.887 9

.888

338.881-338.884 Uluslararası (çokuluslu) ticari işletmelerin ve bunların 
etkinliklerinin belirli özellikleri

Kapsamlı eserleri 338.88'de, belirli alanlarda faaliyet gösteren uluslararası 
işletmeler ve bunların etkinliklerinin belirli özelliklerini 338.887'de, belirli 
alanlardaki yabancılara ait işletmeleri ve bunların etkinliklerini 338.888- 
338.889'da sınıflayın

Büyüme, yayılma, güç
Politik etki için ayrıca 322.3'e bkz.

Uluslararası ekonomik kalkınmadaki rolü

Sınırlayıcı uygulamalar ve bunların denetimi 
Uluslararası tekel, oligopol

Belirli sanayiler, sanayi gruplan, alanlardaki çokuluslu ticari 
işletmeler

İstihraç, imalat, inşaat dışında
Hizmetler sektörünü burada sınıflayın
Temel numara olan 338.887l'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin reklâmcılık alanında faaliyet gösteren çokuluslu 
işletmeler 338.88716591; ancak finansman sanayiindeki çokuluslu 
işletmeleri 332.1-332.6'da; emlak işlerindeki çokuluslu 
işletmeleri 333.33'de; çokuluslu kooperatifleri 334'de; sigorta 
sanayiindeki çokuluslu işletmeleri 368'de; ticaret, iletişim, 
ulaştırma alanındaki çokuluslu işletmeleri 380'de sınıflayın

İstihraç, imalat, inşaat
Temel numara olan 338.887'ye, 620-690 arasında 6'yı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin petrol ve doğal gaz istihsali alanında 
çalışan çokuluslu işletmeler 338.88722338; ancak enerji üretimi 
alanında çalışan çokuluslu işletmeleri 333.79'da, çokuluslu 
kooperatifleri 334'de sınıflayın

Faaliyet yerlerine göre yabancı şirketler
Temel numara olan 338.888'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Avrupa'daki yabancı şirketler 338.8884
Belirli sanayiler ve sanayi gruplanndaki yabancı şirketleri 338.887'de, 
bir ülkede yaşayan, başka ülke vatandaşlannın sahip olduğu şirketleri 
338.889'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 338.888-338.889



Dewey Onlu Sınıflama

Sahiplerine göre yabancı şirketler
Temel numara olan 338.889'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin ABD vatandaşlarının sahip olduğu şirketler 338.88973; sonra 
şirketin bulunduğu yer için 0* ekleyin ve tekrar 2.Tablo'dan 1-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin Kanada'da yaşayan ABD 
vatandaşlannın sahip olduğu şirketler 338.88973071
Belirli sanayiler ve sanayi gruplarındaki yabancı işletmeleri 
338.887'de, sahibinin nerede olduğuna bakılmaksızın belirli bir 
alandaki yabancı işletmeleri 338.888'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 338.888-338.889

.9 Ekonomik kalkınma ve büyüme
Otarşi (kendi kendine yeterlilik) ve bağımsızlık dahil
Ekonomik planlamayı, hükümet politikalan ve programlarını burada sınıflayın
Burada belirtilmeyen belirli bir konuyla ilgili olarak ekonomik kalkınma ve 
büyümeyi konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin uluslararası kalkınma bankaları 
332.153, belirli tür sanayilere göre ekonomik kalkınma ve büyüme
338.1-338.4

.900 1-.900 8 Standart altbölümler

.900 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Ülke ve yere göre ele alışı 338.93-338.99'da (338.90093
338.90099 değil) sınıflayın

.91 Uluslararası kalkınma ve büyüme [eskiden 337]
Dış ekonomik yardım (dış yardım)
Teknik yardımlar dahil
Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan yardımı burada sınıflayın
Belirli yönetim birimlerinin ve yönetim birimi gruplannın dış ekonomik 
politikalanm ve ilişkilerini 337.3-337.9'da sınıflayın

.910 9 Belirli yönetim birimlerine ve yönetim birimi gruplarına yardım
Belirli yönetim birimlerinin ve yönetim birimi gruplannın başka 
yönetim birimlerine yaptığı yardımı 338.911-338.919'da sınıflayın

.911-.919 Belirli yönetim birimleri ve yönetim birimi gruplarının yaptığı 
uluslararası yardım

Temel numara olan 338.91'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İngiltere'nin yaptığı yardım 338.9141; sonra belirli bir 
yönetim birimi ya da yönetim birimleri grubu tarafından başka bir 
yönetim birimine yapılan yardım için 0* ekleyin ve tekrar 2.Tablo'dan 
1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Ingiltere'nin Nijerya'ya yaptığı 
yardım 338.91410669

.92 Belirli politikalar
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlerdeki belirli politikaları 338.93-338.99'da 
sınıflayın

*Alt bölümler için 00 ekleyin; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.
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Para yardımları ve bağışlar 

Ulusallaştırma

Bilgilendirme (Enformasyon) politikası
Bilim politikasını, teknoloji transferini burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 500 ile 338.926,351.855

Uygun teknoloji
Alternatif teknolojiyi burada sınıflayın

Belirli kıtalar, ülkeler, yerlerdeki ekonomik kalkınma ve büyüme
Temel numara olan 338.9'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İngiltere'de ekonomik politikalar 338.941; sonra 0* ekleyin ve 
sonuca 338.922-338.927 arasında 338.92'yi izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin İngiltere'de parasal yardımlar 338.94102

Makro ekonomi ve ilgili konular
Ekonomik dalgalanmalar için 338.54'e bkz.
Bkz. Kılavuz 339 ile 332,336

ÖZET
Gelir ve servetin dağılımı
Ulusal hasıla, servet, gelir hesapları ve hesaplanması 
Ulusal hasılayı, serveti, geliri etkileyen unsurlar 
Makro ekonomik politika

Felsefe ve kuram
Kullanmayın; 339.3'de sınıflayın

Gelir ve servetin dağılımı
Başlıkta yer alan konuların her biri ve her ikisi için standart altbölümler 
eklenmiştir.
Ulusal servet ve gelir hesaplannı ve hesaplanmasını 339.3'de; gelir 
dağılımının belirli özelliklerini 339.4'de; transfer ödemelerini, gelirin yeniden 
dağılımını 339.52'de sınıflayın

Gelir ve servetin işlevsel dağılımı
Gelirin işlevsel dağılımı: Ulusun gelirinin üretim unsurları arasında 
bölüştürülmesi: toprak (kira, kira gelirleri), emek (ücretler, maaşlar), 
sermaye (kar), girişimcilik (iş sahibinin geliri), şirket kârları
Başlıkta yer alan konuların her biri ve her ikisi için standart altbölümler 
eklenmiştir.

*Alt bölümler için 00 ekleyin; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



.309

.31

.3109

Kişi başına gelir ve servet dağılımı
Ulusun gelir ve servetinin bireyler ve ailelere bölüştürülmesi 
Tüketici geliri, hane halkı geliri dahil
Başlıkta yer alan konuların her biri ve her ikisi için standart altbölümler 
eklenmiştir
Gelir-tüketim ilişkilerini (hane halkı bütçesi) 339.4l'de, yoksulluğu 
339.46'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 339.32 ile 339.22

Girdi-çıktı hesapları (Sanayilerarası hesaplar)
Her sanayinin diğer tüm sanayiler ve tüketici birimleri için ürettiği mal ve 
hizmetlerin hesaplan ve analizi
Belirli sanayilere ilişkin veriler dahil

Fon akışı hesaplan
Ekonominin çeşitli kesimleri tarafından ödenen ve kullanılan fonlann 
kaynaklan

Ulusal hasıla, servet, gelir hesaplan ve hesaplanması
Makro ekonomi kuramı; eyalet, il gibi diğer alanlar için hasıla, servet, gelir 
hesapları ve hesaplanmasını; ulusal hasıla, servet, gelir ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Makro ekonomik politikayı 339.5'de sınıflayın

Gelir ve servet dağılımı için 339.2'ye; ulusal hasıla, servet, geliri 
etkileyen unsurlar için 339.4'e hkz.

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli ülkeler ve yerlerin ürün, servet, gelir hesaplannı ve 
hesaplamasını 339.33-339.39'da (339.3093-339.3099 değil) sınıflayın

Brüt hasıla hesapları ve hesaplama
Brüt yerli hasıla (GDP: gross domestic product), brüt ulusal hasılayı 
(GNP: gross national product) burada sınıflayın

Net ulusal hasıla (NNP: net national product) için ayrıca 339.32'ye 
bkz.

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli ülkeler ve yerlerin brüt hasıla hesapları ve hesaplamasını 
339.33-339.39'da (339.31093-339.31099 değil) sınıflayın

Diğer ulusal hesaplar ve hesaplamalar
Örnek: Safı ulusal hasıla, ulusal gelir, kişisel gelir, harcanabilir kişisel
gelir

.320 9

Bkz. Kılavuz 339.32 ile 339.22

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli ülkeler ve yerlerin brüt hasıla hesaplan ve hesaplamasını 
339.33-339.39'da (339.32093-339.32099 değil) sınıflayın



.33'.39 Belirli ülkeler ve yerlerin hasıla, servet, gelir hesaplan ve muhasebesi
Temel numara olan 339.3'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin.
Örneğin ABD'nin brüt ulusal hasılası 339.373

.4 Ulusal hasılayı, serveti, geliri etkileyen unsurlar
Ekonomik istikrar için 339.5'e bkz.

.41 Gelir ve tüketimle ilişkisi
Tüketicilerin gelir artışları ve azalışlanna gösterdikleri tepki, tüketimin 
gelir üzerindeki etkisi (hızlandırıcı), gelir ve tüketim ilişkisinin bir ölçütü 
olarak hane halkı bütçeleri dahil
Fiyatlann tüketim üzerindeki etkisini 339.42'de; katlayıcı (multiplier), 
tüketim ve tasarruflar arasındaki ilişkiyi 339.43'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 332.41 ile 339.41,339.42

.42 Yaşamın maliyeti (fiyatlar)
Fiyatlann tüketim üzerindeki etkisi; bir malın maliyetindeki artışlann 
tüketici üzerindeki toplam etkisi dahil. Örneğin enerji maliyetlerindeki 
artışın tüketici üzerindeki toplam etkileri
Fiyat istatistiklerini ve endeksleri 338.528'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 332.41 ile 339.41,339.42

.43 Tasarruflar ve yatınm
Örnek: Sermaye oluşumu
Yatınmlann gelir üzerindeki etkisi (katlayan), tüketim ve tasarruflar 
arasındaki ilişki dahil

.46 Yoksulluğun ekonomik nedenleri ve etkileri
Yoksulluğun toplumsal nedenleri için 362.5l’e, yoksulluğun toplumsal
etkileri için 362.53'e ayrıca hkz.

.47 Tüketim (Harcama)
Yaşam standardını, tüketim ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
Tüketimin toplumsal yönlerini 306.3'deki; gelecekteki doğal kaynaklar ve 
enerji arzı üzerindeki etkisi açısından ele alınan tüketimi 333.7'deki 
tablodan 13 notasyonunu kullanarak 333.7-333.9'da; ürünlerin eksikliği ve 
fazlalığı açısından bir etmen olarak tüketimi 338'de; gelirle ilişkisi 
açısından tüketimi 339.41'de, yaşamın maliyeti açısından tüketimi 
339.42'de, tasarruflar ve yatırım açısından tüketimi 339.43'de, yoksulluk 
açısından tüketimi 339.46'da; hükümet harcamalannı 339.522'de; tüketimi 
bir satış ve pazarlama olanağı olarak (örneğin pazar araştırmalarının 
sonuçlannı) ya da ticaretin hacmi, değeri ya da türünün bir ölçütü olarak 
ele alan eserleri 380-382'de sınıflayın

Belirli mallar ve hizmetlerin, belirli mal ve hizmet gruplarının 
tüketimi için 339.48'e bkz.



.522

.523

.525

.53

Belirli mal ve hizmetlerin, belirli mal ve hizmet gruplarının tüketimi
Temel numara olan 339.48'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
tarımsal ürünlerin tüketimi 339.4863

Ulusal kaynakların korunması
Ulusal kaynaklar, doğal kaynaklar, insan kaynaklan, konut gibi insan 
faaliyetlerinin sonucu olan kaynaklardan oluşur
Temel numara olan 339.49'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Hindistan'ın ulusal kaynaklannın korunması 339.4954
Doğal kaynaklann korunmasını 333.72'de sınıflayın

Makro ekonomik politika
Ekonomik istikrar ve büyüme, denge hali, tam istihdam politikaları, gelir 
politikalarını burada sınıflayın
Enflasyonla mücadele önlemlerini 332.415'de, ekonomik dalgalanmalan 
denetim altına alma önlemlerini 338.543'de, kalkınma ve büyümeyi ilerletme 
önlemlerini 338.9'da sınıflayın

Mali politikanın kullanılması
Yeniden gelir dağılımını burada sınıflayın

Hükümet harcamaları
Transfer ödemeleri dahil

Bütçe fazlaları ve açıklan
Vergilendirme

Para politikasının kullanılması
Örnek: Merkez bankasının sağladığı indirim oranlan, bankalann zorunlu
tutulduğu rezerv gereksinmeleri, açık pazar işlemleri, banka kredisi 
düzenlemeleri

340 Hukuk
Hukuk bilimini burada sınıflayın
Hukukla ilgili eserler (devletler hukuku, genel olarak hukuk, genel olarak 
hukukun dallan ve genel olarak bir yargı yetkisi veya alanı ile ilgili hukuk 
dışındaki) için sınıflama numaraları 4 öğeden yola çıkarak oluşturulur:

(1) 34, temel numara, hukuku belirtir
(2) Hukukun ihtisas dalları 34'den sonra aşağıdaki gibi numara alır:

2 Anayasa ve idare hukuku
3 Askerlik, savunma, vergi, ekonomi hukuku
4 Sosyal, iş, refah, sağlık, güvenlik, eğitim, kültür hukuku
5 Ceza hukuku
6 Özel hukuk
7 Hukuk Muhakemeleri Usulü ve Mahkemeler
8 Yasalar, yasal düzenlemeler (kararnameler, tüzük ve yönetmelikler) 

davalar
(3) O'la başlayan bir basamak grubu, hukukun belli bir dalı altındaki bir 

altbaşlığı gösterir
Örnek: 05 Usul (5'deki ceza hukuku altında)

(4) 2.Jablo'dan notasyon yargı yetkisini veya yeri gösterir
Örnek: 94 Avustralya

(devam ediyor)



340 Hukuk (devam)
Bu unsurlan aşağıdaki gibi düzenleyin

(1) Temel numara 34
(2) Hukukun dalı için notasyon
(4) 2.Tablo’dan yargı yetkisi veya yeri için notasyon
(3) Hukukun bir dalındaki altbaşlık olan konu için notasyon. Örneğin 

Avustralya'da ceza hukuku usulü 345.9405

Çağdaş dünyadaki belirli yargı yetkileri ve alanlannın hukuku ile ilgili kapsamlı 
eserleri 349'da sınıflayın
(Seçenek: Hukukun belirli bir yargı alanına, genel olarak yargı alanlanna, 
hukukun dallarına ve onun altındaki konu veya altbaşlıklara öncelik vermek için 
aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:
(Seçenek A: Belirli bir yargı yetkisi veya alanına, yerel vurgu vermek için 
öğeleri aşağıdaki gibi düzenleyin:

(1) Temel numara 34
(2) Hukukun dalı için notasyon
(3) Altbaşlık için notasyon. Örneğin (Avustralya’da yargı yetkisinin 

öncelikli ele alındığı farzedildiğinde), Avustralya’da ceza 
muhakemeleri usulü 345.05

(Vurgulanan yargı yetkisi veya alanının altbaşlığı durumundaki bir yargı yetkisini 
sınıflamak için 2.Tablo’dan kısaltılmış notasyon -bir yargı alanı için verilmiş 
numaradan, daha geniş alanlar için geçerli olan bütün basamaklan atarak elde 
edilir, - 2) ve 3) arasına yerleştirilir. Örneğin Avustralya’nın eyaleti olan New 
South Wales’in ceza muhakemeleri usulü 345.405. Kuraldışı notasyona sahip, 
yani altbölümleri için verilen numaralar bütün ülke için verilen notasyonlarla 
uyumlu (örneğin Sudan 624 notasyonuna, Sudan’ın eyaletleri 625-629 
notasyonlanna sahiptir) bir ülkede, altbaşlık durumundaki yargı alanlan için, 
2.Tablo’dan notasyonun değişebilen parçasındaki üçüncü basamağa ekleme yapın. 
Örneğin Darfur bölgesinin ceza muhakemeleri usulü 345.705. Bir yargı yetkisi ya 
da alanının hukukuna ilişkin genel eserlere, notasyon eklemeden önce 00 ekleyin. 
Örneğin Avustralya’daki avukatlar rehberi 349.4(X)25
(Öncelikli yargı yetkisi ya da alanının hukuku üzerine yazılmış kapsamlı eserleri 
342’de, mukayeseli hukuk ve diğer yargı yetki ya da alanlannın hukukunu 349’da 
sınıflayın
(Seçenek B: Yargı yetkisi ya da alanına göre öğeleri aşağıdaki gibi düzenleyin

(1) Temel numara 34
(4) 2.Tablo’dan notasyonun önüne 0 ekleyerek
(2) Hukukun dalı için notasyon
(3) Baştaki O’ı kullanmaksızın, altbaşlık konusu için notasyon. Örneğin 

Avustralya’nın ceza muhakemeleri usulü 349.4055, New South 
Wales’in ceza muhakemeleri usulü 349.44055, Sydney’in refah 
hukukuna ilişkin yasa metinleri 349.44104302632. Bir yargı yetkisi ya 
da alanının hukuku üzerine yazılmış genel eserlere l.Tablo’dan 
notasyon eklemeden önce 00 ekleyin. Örneğin Avustralya’daki 
avukatlar rehberi 349.40025

(Mukayeseli hukuku, tüm talimatların yer aldığı 342’de sınıflayın
(Seçenek C: Belirli bir disiplin ya da konuyla ilgili hukuku, disiplin ya da konuyla 
birlikte l.Tablo’dan 026 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin eğitimle 
ilgili hukuk 370.26)

Bkz. Kılavuz 340; 363 ile 340,350-354



ÖZET
340.01-.09 Standart altbölümler

.1 Hukukun felsefe ve kuramı

.2 Mukayeseli hukuk

.3 Hukuk reformu

.5 Hukuk sistemleri

.9 Kanunlar ihtilafı
341 Uluslararası hukuk (Devletler hukuku)

.01-.09 Standart altbölümler

.1 Devletler hukukunun kaynakları

.2 Uluslararası topluluk

.3 Devletlerarası ilişkiler

.4 Yetki ve devletlerin yetkisel ilişkileri

.5 Devletler arasındaki anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar

.6 Savaş hukuku

.7 Uluslararası işbirliği
342 Anayasa ve idare hukuku

.001-.009 Standart altbölümler

.02 Devletin temel belgeleri

.03 Devletin temel belgelerinde yeniden düzenleme ve değişiklik

.04 Devletin yapısı, erkleri, işlevleri

.05 Yasama erki

.06 Yürütme erki

.07 Seçim hukuku

.08 Devlet birimlerinin kişiler üzerindeki yargı yetkisi

.09 Yerel yönetimler

.3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları
343 Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku

.001-.009 Standart altbölümler

.01 Askerlik, savunma (ulusal güvenlik), savaş gazileri hukuku

.02 Kamu malları hukuku

.03 Kamu finansmanı hukuku

.04 Vergi hukuku

.05 Matrahlarına göre vergi türleri

.06 Yansımasına (etkilerine) göre vergi türleri

.07 Ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi

.08 Ticaretin düzenlenmesi

.09 Kamu hizmetlerinin denetlenmesi

.3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları
344 Sosyal, iş, refah, sağlık, güvenlik, eğitim, kültür hukuku

.001-.009 Standart altbölümler

.01 İş (çalışma)

.02 Sosyal sigorta

.03 Refah

.04 Kamu sağlığı

.05 Kamu güvenliği

.06 Kamu hizmetleri

.07 Eğitim ve okullar

.08 Eğitim ve kültür alışverişi

.09 Kültür ve din

.3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları



.001-.009 Standart altbölümler

.01 Ceza mahkemeleri

.02 Suçlar

.03 Suçlular

.04 Cezai ehliyet, sorumluluk, suç

.05 Ceza muhakemeleri usulü

.06 Deliller

.07 Duruşmalar

.08 Çocuk muhakemeleri yargılama usulü

.3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları
346 Özel hukuk

.001-.009 Standart altbölümler

.01 Şahsın hukuku ve aile hukuku

.02 Sözleşmeler ve temsil yetkisi

.03 Haksız fiiller

.04 Eşya (Mülkiyet)

.05 Miras, veraset (halefiyet), emanet sandıkları, kayyımlar

.06 Kuruluşlar (Dernekler)

.07 Ticaret hukuku

.08 Bankacılık ve sigortacılık

.09 Kıymetli evrak ve teminatlar

.3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları
347 Hukuk muhakemeleri usulü ve mahkemeler

.001-.009 Standart altbölümler

.01 Mahkemeler

.02 Genel mahkemeler

.03 Temyiz mahkemeleri

.04 Özel mahkemeler

.05 Yargılama usulünün genel değerlendirmesi

.06 Delil

.07 Duruşmalar

.08 Temyiz işlemleri

.09 Tahkim, arabuluculuk, uzlaştırma

.3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları
348 Yasalar, yasal düzenlemeler, davalar

.001-.009 Standart altbölümler

.01 Hazırlık belgeleri

.02 Yasalar ve yasal düzenlemeler

.04 Davalar

.05 Adalet bakanlarının tavsiye niteliğindeki görüşleri

.3'.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları
349 Belirli yargı yetkileri ve alanlarının hukuku

[.01 ] Hukukun felsefe ve kuramı
Kullanmayın; 340.l'de sınıflayın

.02 Hukukun çeşitli konuları

.023 Bir meslek, iş, hobi olarak hukuk
Bkz. Kılavuz 340.023

.03 Hukuk ansiklopedileri, sözlükleri [eski 348.06], konkordanslan

.05-.08 Hukukun standart altbölümleri



.09 Hukukun tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Modem dünyada belirli yargı yetkileri ve alanları ile ilgili kapsamlı 
eserleri 349'da, geleneksel toplumlann hukukunun tarihi ve coğrafi 
ele alınışını 340.52'de sınıflayın

[.093] Eskiçağda belirli yargı yetkisi ve alanlarına göre ele alış
Kullanmayın; 340.53’de sınıflayın

.1 Hukukun felsefe ve kuramı
Belirli hukuk sistemlerinin kuramı için 340.5'e bkz.

. 109 Hukuk kuramları ve okulları
Tek tek kuramcıların biyografisi, tanımı, eleştirel değerlendirmeleri
Kuramcıların bulundukları yerle ilgili olarak 2.Tablo'dan notasyon 
eklemeyin

. 11 Özel konular
Hukukun kaynakları, esası, içeriği, sınırlan; kurallan; yasal muhakeme; 
adalet, adaletsizlik dahil

.112 Hukuk ve ahlak
İnsan haklan, hukuk ve ahlak, hukuki pozitivizm, doğal hukuk dahil

.115 Hukuk ve toplum
Adalet dağıtımı dahil 
Sosyal adaleti burada sınıflayın

.2 Mukayeseli hukuk
Hukukun belirli dallannm karşılaştınimasını 342-347'de sınıflayın
(Eğer 340 altındaki A seçeneği kullanılmışsa, mukayeseli hukuku 349’da 
sınıflayın)
(Eğer 340 altındaki B seçeneği kullanılmışsa, mukayeseli hukuku 342’de 
sınıflayın)

.3 Hukuk reformu

.5 Hukuk sistemleri
Tarih ve kuram
Örf ve âdet hukukunu burada sınıflayın
Belirli bir dini yapının dini yasalarını, o dini yapıyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin Hıristiyan Kilise Hukuku 262.9; dinî konularla ilgili İslam Hukuku 
297.5; belirli bir hukuki sistem içindeki belirli bir konuyu, hukuktaki konu ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin eski Roma hukukunda hukukçular 346.37013, 
Bizans hukukunda hukukçular 346.495013, medeni hukukta hukukçular 
346.013



.53

.55

Geleneksel toplumlann hukuku
Eski başlık: Okuryazar olmayan insanlann hukuku 
Etnolojik hukuk ilmini burada sınıflayın
Temel numara olan 340.52'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Sahra'nın geleneksel hukuku 340.5266
Eskiçağlardaki geleneksel toplumlann hukuku 340.53'e alındı

Eskiçağ hukuku
Eski çağlardaki geleneksel toplumlann hukukunu burada sınıflayın 
340.52]
Temel numara olan 340.53'e, 2.Tablo’dan 31-39 notasyonunda 3'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin eski Yunan'da hukuk 340.538
Eskiçağ doğu hukukunu 340.58'de sınıflayın

Roma hukuku için 340.54'e bkz.

Roma hukuku
Bizans hukuku dahil
Çağdaş dünyada Roma hukukundan kaynaklanan belirli yargı yetkileri ve 
alanlarını ele alan kapsamlı eserleri 344da sınıflayın

Ortaçağ Roma hukuku için 340.55'e hkz.

340.55-340.59 Ortaçağ hukuku, çağdaş hukuk ve doğu hukuku sistemleri
Kapsamlı eserleri 340.5'de, çağdaş dünyadaki belirli yargı yetkileri ve 
alanlarının hukuku ile ilgili kapsamlı eserleri 349'da sınıflayın

Ortaçağ Avrupa hukuku
Feodal Hukuk, ortaçağ Roma hukuku dahil
Ortaçağ medeni hukukunu 340.56'da, ortaçağ örf ve adet hukukunu 
340.57'de sınıflayın

Medeni hukuk sistemleri
Roma hukuku temeline dayanan sistemler
Kıta Avrupası, Türkiye, Brezilya, Japonya, Almanya, Kanada'nm Quebec 
ve ABD'nin Louisiana eyaletlerinde uygulanan hukuki sistemler
Roma-Felemenk hukuku dahil

Bkz. Kılavuz 340: Kullanılan terminoloji ve notasyon

Örf ve âdet hukuku sistemleri (Anglo-Sakson hukuk sistemleri)
Birleşik Krallık, Kanada (Quebec Eyaleti hariç), ABD (Louisiana Eyaleti 
hariç), Avustralya, Yeni Zelanda'da uygulanan hukuki sistemler

Bkz. Kılavuz 340.57

Doğu hukuku
Yerel sistemler
Doğu ülkelerindeki, Avrupadaki sistemden alınmış hukuk sistemlerini, 
alındığı sistemle birlikte sınıflayın. Örneğin Medeni Hukuk 340.56

İslam hukuku için 297.5'e hkz.



340 Dewey Onlu Sınıflama 340

[.59] İslam hukuku
Kullanmayın, 297.5’de sınıflayın

.9 Kanunlar ihtilafı
İki veya daha fazla yargı alanına giren özel hukuk davalarında, yargı yetkisi 
seçimini düzenleyen kurallar bütünü
Devletler (uluslararası) özel hukukunu burada sınıflayın
Temel numara olan 340.9'a, 346.01-346.09 arasında 346.0'ı izleyen 

j numaraları ekleyin. Örneğin boşanma kanunlanndaki uyuşmazlıklar 340.9166
Ulusal kanunlar ihtilafını 342.042'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 340.9

341 Uluslararası hukuk (Devletler hukuku)
Bkz. Kılavuz 341

ÖZET
341.01-.09 Standart altbölümler

.1 Devletler hukukunun kaynakları

.2 Uluslararası topluluk

.3 Devletlerarası ilişkiler

.4 Yetki ve devletlerin yetkisel ilişkileri

.5 Devletler arasındaki anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar

.6 Savaş hukuku

.7 Uluslararası işbirliği

.01 Felsefe ve kuram
Tek tek kuramcıların eleştirel çalışmalarını 341.l'de sınıflayın

.02 Çeşitli

.026 Antlaşmalar ve davalar (örnek olaylar)
Antlaşma metinleri ve mahkeme kararlan; rehberler 
Sözleşmeleri, protokollan burada sınıflayın
Antlaşmalarla ilgili kapsamlı eserleri 341.37’de; devletler hukukunun 
bir kaynağı olarak antlaşmaları 341.l’de; belli bir konudaki 
antlaşmaları ve sorunları, genişletilmiş 026 notasyonunu kullanarak, 
devletler hukukundaki konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin hava 
taşımacılığıyla ilgili antlaşma koleksiyonları 341.7567026

Bkz. Kılavuz 341.026

341.026 1-341.026 6 Antlaşma metinleri 
Kapsamlı eserleri 341.026'da sınıflayın

341.026 1-341.026 3 Uluslararası örgütler tarafından derlenen antlaşma dizileri
Kapsamlı eserleri 341.026'da, belirli türdeki antlaşmaları örgütü dikkate 
almaksızın 341.0265-341.0266'da sınıflayın



.026 1

.026 2

.026 3

.026 4

Milletler Cemiyeti antlaşma dizileri
Bir Milletler Cemiyeti dizisini belli bir bölgeyle ilintili olarak 
341.0264'de sınıflayın

Birleşmiş Milletler antlaşma dizileri
Bir Birleşmiş Milletler dizisini, belli bir bölgeyle ilintili olarak 
341.0264'de sınıflayın

Bölgesel kuruluşlar tarafından derlenen antlaşmaların dizileri
Temel numara olan 341.0263'e, 341.242-341.249’da341.24'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Birleşik Devletler Örgütünün 
derlediği bir dizi 341.02635

Bölgelere göre antlaşma koleksiyonları
Temel numara olan 341.0264'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Filipinlerle ilgili antlaşmalar 341.0264599
Bölgesel örgütler tarafından derlenen, belli bir bölgeyle ilgili 
antlaşma koleksiyonlarını 341.0263'de, bölgelere göre belirli 
türdeki antlaşmaların koleksiyonlarını 341.0265-341.0266'da 
sınıflayın

.026 5

.026 6

341.026 5-341.026 6 antlaşma türleri 
Koleksiyonlar ve tek antlaşmalar 
Kapsamlı eserleri 341.026'da sınıflayın 

Çok taraflı antlaşmalar
Bir uluslararası örgüt ile belirli bir ülke arasında imzalanan 
antlaşmaları 341.026'da, belirli bir konudaki antlaşmaları, 
devletler hukukundaki konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin Dünya 
Sağlık Teşkilatı ile İspanya arasında imzalanan kirliliği kontrol 
antlaşması 341.7623026

İki taraflı antlaşmalar
Temel numara olan 341.0266'ya, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İngiltere'nin antlaşmaları 341.026641; sonra 0* 
ekleyin ve tekrar 2.'Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
İngiltere ve Fransa arasındaki antlaşmalar 341.026641044
Notasyonda, alan notasyonundaki sıralamada önde gelen ülkeye 
öncelik verin

(Seçenek: Yerel vurgu gerektiren ülkeye notasyonda öncelik 
verin. Örneğin ABD’deki kütüphaneler İngiltere ve ABD 
arasındaki antlaşmaları 341.02667304l’de sınıflarlar)

Kodifikasyon (Sistematik düzenlemeler)
(Devletlerin uygulamalarının, örnek olaylarının, içtihatlarının 
varolduğu durumlarda. Devletler Hukuku kurallarının, daha büyük 
bir açıklıkla ve sistemli bir şekilde derlenmesi)

*Standart altbölümler için 00 ekleyin; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.

.026 7



.026 8 Davalar
Kararlar ve raporlar
Herhangi bir mahkemede görülen uluslararası meselelerle ilgili 
davaların genel koleksiyonlarını burada sınıflayın
Temel numara olan 341.0268'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İngiltere'nin açtığı davalar 341.026841; sonra , 
bu ülkenin başka bir ülke aleyhine açtığı davalar için, 0* ekleyin 
ye tekrar 2. Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
İngiltere'nin ABD aleyhine açtığı davalar 341.026841073

(Seçenek: Yerel vurgu gerektiren ülkeye notasyonda öncelik 
verin. Örneğin ABD’deki kütüphaneler İngiltere ve ABD ile 
ilgili bütün davaları 341.02687304l’de sınıflarlar)

.04 Uluslararası hukuk ve ulusal hukuk arasındaki ilişki
Belirli bir durumla ilgili, yürürlükteki ulusal ya da uluslararası hukuka 
ilişkin eserleri burada sınıflayın
Uluslararası bir antlaşmanın hükümlerini uygulayan bir devletin ya da 
devletten daha küçük bir birimin hukukunu 342-347’de sınıflayın

.1 Devletler hukukunun kaynakları
Antlaşmalar, yargı kararları, örf ve âdetler, hukukun genel ilkeleri, 
devletler hukukçularının (kuramcıların) çalışmaları
Tek tek kuramcıların eleştirel çalışmalarını burada sınıflayın
Antlaşma metinleri ve mahkeme kararlarını içeren raporları 341.026'da; 
devletler hukukunda, devletler hukukçularının yazılarını, konu ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin uluslararası nehirler 341.442

.2 Uluslararası topluluk
Uluslararası tüzel kişi ve kişilikleri, uluslararası örgütler için ayrıcalıkları ve 
dokunulmazlıkları burada sınıflayın
Uluslararası örgütlerin yönetimini 354.l'de sınıflayın

ÖZET
341.21 Dünya hükümeti (Devleti)

.22 Milletler Cemiyeti

.23 Birleşmiş Milletler

.24 Bölgesel kuruluşlar ve örgütler

.26 Devletler

.27 Yarıbağımsız ve bağımlı devletler

.28 Kendini idare etmeyen ülkeler

.29 Uluslararası hukukta özel konumu olan bölgeler

.21 Dünya hükümeti
Öneri ve taslaklar

*Standart altbölümler için 00 ekleyin; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



> 341.22-341.24 Tüzelkişiler
Uluslararası örgütlerin memur ve çalışanlarını burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 341.2'de, bir dünya uzmanlık kuruluşunun hukuki 
durumunu, uluslararası hukukta ilişkili olduğu konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin Dünya Sağlık Teşkilatı 341.765

.22 Milletler Cemiyeti
Temel numara olan 341.22'ye, 341.231-341.239 arasında 341.23 u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Cemiyet Antlaşması 341.222

.23 Birleşmiş Milletler (BM)

.230 13 Önemi
Birleşmiş Milletler’in etkinliği ve önemine ilişkin düşünce ve 
değerlendirmeler

[.230 68] Yönetim
Kullanmayın; 341.233'de sınıflayın

.231 t İşlevleri ve etkinlikleri
BM'nin uzmanlık kuruluşlarının işlevlerini ve etkinliklerini 
341.232'de; belirli bir etkinlik veya işlevi, devletler hukukunda 
etkinlik veya işlevle birlikte sınıflayın. Örneğin anlaşmazlıklarda 
barışçı çözümün rolü 341.523

.232 t Örgütlenme
Kuruluş belgesi dahil
Usûl kurallarını burada sınıflayın
Memur ve çalışanları 341.233'de sınıflayın

.232 2 tGenel Kurul

.232 3 tGüvenlik Konseyi

.232 4 tSekreterlik

Genel Sekreter dahil
.233 t Yönetim

Birleşmiş Milletler’e üyelik, giriş

Örgütlenme için 341.232'ye hkz.

.234-.239 Belirli uluslarla genel ilişkiler
Temel numara olan 341.23'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin, ABD ile ilişkiler 341.2373
Belirli bir konuyla bağlantılı ilişkileri, uluslararası hukuktaki konu ile 
birlikte sınıflayın.Örneğin Birleşmiş Milletlerin barışı koruma 
çalışmaları 341.584

.24 Bölgesel kuruluşlar ve örgütler



.242 

.242 2

.242 4

.242 7

.243

.245

.246

.247

.247 3

.247 7

.249

Avrupa bölgesel kuruluş ve örgütleri
t Avrupa Ekonomik Topluluğu (Avrupa Ortak Pazarı)

Avrupa Parlamentosu 341.2424’e alındı
Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından yürürlüğe konulan 
yasaları, uluslararası hukuktaki ilgili konu ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin ekonomik yasalar 341.750614; yasa ile ilgisi olmayan 
durumları, hukukun dışındaki konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin 
genel ekonomik faaliyetler 337.142

Avrupa Parlamentosu [eski 341.2422]
Karşılıklı Ekonomik İşbirliği Konseyi

Atlantik bölgesel kuruluş ve örgütleri
Batı yarımküre bölgesel kuruluş ve örgütleri
Pasifik bölgesel kuruluş ve örgütleri
Asya bölgesel kuruluş ve örgütleri

Uzak doğu bölgesel kuruluş ve örgütleri
Örnek: ASEAN (Güney Doğu Asya Ülkeleri Teşkilâtı)

Batı Asya bölgesel kuruluş ve örgütleri
Örnek: Arap Birliği
Orta Doğu örgütlerini burada sınıflayın 

Afrika bölgesel kuruluş ve örgütleri 
Arap Birliği için 341.2477’ye hkz.

341.26-341.29 Ülkesel kuruluşlar 
Kapsamlı eserleri 341.2'de sınıflayın 

Devletler
Genel yaklaşım: Egemenlik, köken, ardıllık, sona erme 
Devlet ve hükümetlerin tanınması, devletlerin birleşmesi dahil 
Devletlerin sorumluluğunu burada sınıflayın
Belirli bir konuyla ilişkili olarak devletlerin sorumluluğunu, uluslararası 
hukuktaki konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin diplomatik personelin 
güvenliği konusunda sorumluluk 341.33; nükleer silahları denemenin yol 
açtığı zararın sorumluluğu 341.734

Yarı bağımsız ve bağımlı devletler için 341,27'ye; devletler arasındaki 
ilişkiler için 341.3'e, yetki ve devletlerin yetkisel ilişkileri için 341.4'e 
bkz.

tYarı bağımsız ve bağımlı devletler
Örnek: Mandalar, başka devletin idaresindeki devletler. Birleşmiş 
Milletler adına idare edilen ülkeler
Yarı bağımsız ve bağımlı ülkelere, tek başına yarı bağımsız ülkelere, tek 
başına bağımlı ülkelere standart altbölümler eklenebilir

t341.026'da belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin

.27



.29

.3

.33

.35

.37

341.42
.44
.45
.46
.47
.48

tKendini idare etmeyen ülkeler
Koloniler dahil

tUluslararası hukukta özel konumu olan bölgeler
Örnek: Bölünmüşbölgeler. Örneğin Antarktika, Berlin, Kıbrıs

tDevletlerarası ilişkiler
Yetki ve devletlerin yetkisel ilişkileri için 3414'e; anlaşmazlık ve 
uyuşmazlıklar için 341.5’e; uluslararası işbirliği için 341.7'ye hkz.

tDiplomasi hukuku
Diplomatik personel ve bağlı birimlerinin; uluslararası örgütlerin yönetici 
ve pıersonelinin işlevleri, dokunulmazlıkları, mali ve kazaî (yargıya 
ilişkin) bağışıklıkları, yasal durumlan dahil
Uluslararası örgütlerin memur ve çalışanlarını 341.22-341.24'de, 
Konsolosluk Hukukunu 341.35'de, diplomasiyi 327.2'de sınıflayın

tKonsolosluk hukuku
Konsolosluk görevli ve çalışanlarının rolü, dokunulmazlıkları, mali ve 
hukuki bağışıklıkları dahil

Antlaşmalar
Genel yaklaşım: Görüşmeler ve onaylama, geçerlilik ve bağlayıcılık; 
sonuç, yorum
Antlaşma yapma dahil
Antlaşma metinlerini 341.026'da, uluslararası hukukta belirli bir konuyu, 
genişletilmiş altbölüm 026'ya ekleyerek, konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki silahsızlanma antlaşması 
341.733026647073

tYetki ve devletlerin yetkisel ilişkileri
İrtifak (başkasının taşınmazından yararlanma) haklarını, zararsız geçiş 
hakkını; kanunların şahsiliğini burada sınıflayın

ÖZET 
Ülke
Su sahası 
Açık denizler 
Hava sahası 
Uzay
Kişiler üzerinde yetki

> 341.42-341.47 Uzayda yetki
Kapsamlı eserleri 341.4'de sınıflayın

t341.026'da belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.42

.44

.442

.444

.446

.448

.45

.46

.47

.48

.481

tÜlke
Genel yaklaşım: İktisap (kazanma), sınırlar, sınır uyuşmazlıkları
Devletlerin birleşmesini 341.26'da, sınır oluşturan nehirleri 341.442’de 
sınıflayın

tSu sahası
Açık denizler için 34] .45'e hkz.

t Nehirler (Akarsular)
Ulusal, yarı ulusal, sınır oluşturan, uluslararası nehirler
Birleştirilmiş nehir, göl, kanal sistemleri dahil. Örneğin Saint 
Lawrence Denizyolu

t Göller ve içdenizler
Birleştirilmiş nehir, göl, kanal sistemlerini 341.442'de sınıflayın

t Kanallar ve boğazlar
Birleştirilmiş nehir, göl, kanal sistemlerini 341.442'de sınıflayın
(İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın hukuki durumunu burada 
sınıflayın)

t Karasuları
Körfezler, kıta sahanlığı dahil
Denize çıkışı, okyanuslar ve deniz sularıyla ilgili kapsamlı eserleri 
341.45'de sınıflayın

tAçık denizler
Okyanus ve deniz sularıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Deniz kaynaklarının geliştirilmesi ve korunmasını 341.762'de, okyanus 
kaynaklarındaki kirlenmeyi 341.7623'de, balıkçılığı 341.7622'de, okyanus 
araştırmalarını 341.76755'de sınıflayın

Karasuları için 34l.448'e hkz.

tHava sahası
Meteorolojik araştırmayı 341.76755'de sınıflayın

tUzay
Ay, gezegenler dahil
Uzay araştırmasını 341,76752'de sınıflayın

tŞahıslar (kişiler) üzerinde yetki
Devletin, ülkesi dışında bulunan uyrukları üzerindeki yetkisi dahil 
Şahsi mallar üzerindeki yargı yetkisini burada sınıflayın 
Uluslararası özel hukuku 340.9'da sınıflayın 

t İnsan hakları
Doğal (doğuştan kazanılmış) haklar dahil 

Doğal hukuk için ayrıca 340.1l2’ye hkz.



.482 t Uynikluk ve vatandaşlık

.484 t Yabancılar ve yabancıların malvarlığı üzerindeki yargı yetkisi
Yabancıların hak ve yükümlülükleri
Devletlerin yabancılara karşı sorumluluklarını 341.26’da, yabancılar 
üzerindeki cezai yargı yetkisini 341.488'de sınıflayın

“Haymatloslar" ve mülteciler için 341,486'ya hkz.

.484 2 tGöç, pasaportlar, vizeler

.484 4 tÇifte vergilendirme

.484 6 tYabancıların malvarlıklarını millileştirme (el koyma)

.486 t Haymatloslar (vatansızlar) ve mültecilerin yargılanması

.488 t Cezai yargı yetkisi
Vatandaşlar, yabancılar üzerinde
Sığınmacıyı iade etme, sığınma hakkı dahil
Bu numaranın, ülke-dışılık durumu için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 341.4'de sınıflayın
Uluslararası suçları 341.77'de sınıflayın

.5 tDevletler arasındaki anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar
Uluslararası hukukta belirli bir konudaki anlaşmazlığı, konu ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin yetki uyuşmazlıkları 341.4

Savaş hukuku için 341,6'ya hkz.

.52 tBarışçı çözüm
Arabuluculuk dahil

Yargı için 341.55’e hkz.

.522 tTahkim

.523 tUluslararası örgütlerin rolü
Barış konferanslarını 341.73'de sınıflayın

.55 t Yargı
Mahkemeler ve yargılama usulü
Ulusal mahkemelerin, devletler umumi hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda 
işlevi, mahkemelerde genel uluslararası hukukun yorumu, savaşla ilgisi 
olmayan taleplerinin tesviyesi dahil
Uluslararası hukukta belirli bir konunun yorumunu, konu ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin insan haklarının yorumu 341.481

.552 tUluslararası Adalet Divanı (Dünya Mahkemesi)



.58 tSavaşa varmayan zorlamalar
Örnek: Ültimatomlar 
Uluslararası örgütlerin rolü dahil

.582 t Yaptırımlar (Müeyyideler)
Örnek: Boykot, ambargo, diplomatik ilişkiyi kesme, misilleme

.584 t Müdahaleler
Örnek: Abluka altına alma, barış gücünün ve gözlemcilerin 
yerleştirilmesi

.6 tSavaş hukuku

.62 Genel konular
Örnek: Meşruluk, haklılık, muhasematın (düşmanlık) başlaması 
Tecavüz dahil

.63 tSavaşm sürdürülmesi
Savaşanlar arasındaki ilişkiler, savaş ganimeti hukuku dahil

.64 tTarafsızlık ve tarafsız ülkeler
Tarafsız ülke vatandaşlarının durumunu 341.67'de sınıflayın

.65 tSavaş esirlerine yapılan muamele
Salıverilme garantisi dahil

.66 Savaşın sona ermesi
Genel yaklaşım: antlaşmalar, işgal kanunlan
Tazminat, onarma, yeniden inşa dahil
İşgal edilen ülkelerin askeri hükümetlerini burada sınıflayın
Antlaşma metinlerini 341.026'da; bir ülke uyrukluğundaki kişinin bir 
başka ülkeden istediği savaş tazminatlarını 340.9'da sınıflayın

.67 tFertler
Düşman yabancıların ve bunların malvarlıklarının, tarafsız ülke
vatandaşlarının, savaşanların, savaşmayanların, savaş kurbanlarının 
durumu

Savaş esirlerine yapılan muamele için 341,65'e hkz

.68 tUluslararası hukuk ve iç savaş
Başarısız asi hükümetlerce imzalanan antlaşmalarla ilgili olarak 
devletin sorumluluğu dahil

.69 tSavaş suçları
Savaş suçlan için oluşturulan mahkemeleri burada sınıflayın. Örneğin 
Tokyo savaş suçu mahkemeleri 341.690268



tUluslararası işbirliği 

ÖZET
341.72 Savunma ve karşılıklı güvenlik

.73 Barış ve silahsızlanma

.75 Uluslararası ekonomik hukuk

.76 Sosyal hukuk ve kültürel ilişkiler

.77 Uluslararası ceza hukuku

.78 Uluslararası yargısal işbirliği

.722

.725

.728

.72 tSavunma ve karşılıklı güvenlik
Sivil savunma, uluslararası güvenlik güçleri dahil
Uluslararası karşılıklı güvenlik paktlarının hukuki durumunu burada 
sınıflayın. Örneğin NATO
Uluslararası karşılıklı güvenlik antlaşmalannm belirli durumlannı ve 
faaliyetlerini, konuyla birlikte 001-999'da sınıflayın. Örneğin askeri 
durumlar 355.031

t Barışçıl (dostane)işgal
t Askeri tesisler

Askeri üsleri burada sınıflayın

t Askeri yardım
Askeri görevler, malzemenin borç verilmesi ve satılması dahil

.73 tBarış ve silahsızlanma
Barış konferanslannı, savaşa karşı olmayı ulusal politikanın bir aracı 
haline getirme çabalarını burada sınıflayın
Anlaşmazlıkların barışçı yolla çözümünü 341.52'de sınıflayın

.733 t Silahsızlanma
Nükleer silahlarla ilgili deneylerin durdurulması dahil
Belirli nükleer silahların kaldınlmasmı ve kontrolünü 341.734- 
341.738'de sınıflayın

.734 t Nükleer silahların kontrolü
Barış zamanında

.735 t Kimyasal ve biyolojik silahların kontrolü
Barış zamanında

.738 t Stratejik silahların kontrolü
Barış zamanında
Nükleer stratejik silahların kontrolünü 341.734'de, kimyasal ve 
biyolojik stratejik silahların kontrolünü 341.735'de sınıflayın

.75 tUluslararası ekonomik hukuk
Çifte vergilendirmeyi fertler ve şirketler için 341.4844'de, balıkçılık için 
341.7622'de, iş için 341.763'de sınıflayın



.750 6 

.750 61 

.750 614

.751

.752

.753

.754

.754 3

.754 7

.755 

.756 

.756 5 

.756 6

Uluslararası ekonomik örgütler

Hükümetlerarası sürekli kuruluşlar 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
Ekonomik işlevleri

t Para ve bankacılık

Avrupa Ortak Pazarı

Dış borçları, uluslararası finansman hukukunu, uluslararası mali 
hukuku burada sınıflayın
Temel numara olan 341.75 Te, 332.1-332.9 arasında 332'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin dış (yabancı) borsa hukuku 341.75145; 
ancak, yatırım ve yatınmlan 341.752'de sınıflayın
Uluslararası ekonomik ve sosyal gelişme için bankacılığı 341.759'da 
sınıflayın

t Yatırım ve yatırımlar
Temel numara olan 341.752'ye, 332.62'den 332.67'ye kadar olan 
numaralarda 332.6'yı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tahvil ve 
senet borsası 341.75242
Yabancı yatırımlar konusundaki belirli bir yargı yetkisine ilişkin 
hukuku 346.092'de, yabancı uyrukluların yatırımları konusundaki 
hukuku 346.07'de sınıflayın

tîş organizasyonu ve idaresi
Birleşmeler, monopol, haksız rekabet, ticaretin yasaklanması; 
antlaşmalar dahil

t Ticaret ve alış veriş
Standardizasyon, turizm dahil

tTarifeler
Serbest ticaret dahil
Belirli mallarla ilgili tarifeleri 341.7547'de sınıflayın 

Belirli malların ticareti
Temel numara olan 341.7547’ye, 380.141-380.145'de 380.14'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin pirinç 341.75471318

t Güç ve güç kaynakları
tTaşımacılık

tDemiryolu taşımacılığı
tSu taşımacılığı (Uluslararası sular hukuku)

Temel numara olan 341.7566'ya, 343.0962-343.0968 arasında 
343.096'yı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin gemi sicili 
341.75665
Karasularını, limanları, demirleme yerlerini kullanma hakkını 
341.44'de sınıflayın

Ganimet hukuku için ayrıca 341.63'e hkz. 

t341.026'da belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.756 7

.756 8

.756 9

.757 

.757 3 

.757 7

.758

.758 2 

.758 4 

.758 6 

.758 8 

.759

tHava ve uzay taşımacılığı (Hava hukuku)
Temel numara olan 341.7567'ye, 343.0975-343.0979 arasında 
343.097'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin uzay taşımacılığı 
341.75679
Hava sahasından geçişi, havaalanlarını ve inişe uygun yerleri 
kullanma hakkını 341.46'da sınıflayın

t Karayolu ve şehirlerarası yollarda taşımacılık
Temel numara olan 341.7568'e, 343.0942-343.0948 arasında 
343.094'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin ehliyetlerin 
uluslararası alanda tanınması 341.75686

tBelirli ürünlerin taşınması
Örnek: Hayvanlar, tehlikeli maddeler

t Haberleşme

t Posta Haberleşmesi 

tTelekomünikasyon
Örnek: Amatör radyo yayını, bilgisayar haberleşmesi 
Uydu haberleşmesi dahil

Fikri mülkiyet
Fikri haklar, sınai haklar(endüstriyel nitelikteki fikri hakları, örneğin 
ticari adlar, lisans, acentelik, ticari itibar) burada sınıflayın
tTelif hakkı
tTasarımı koruma
t Patentler
tTicari markalar

t Ekonomik ve sosyal gelişme
Ekonomik ve teknik yardım, teknoloji transferi, gönüllü hizmet 
grupları dahil
Doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesini 341.762’de, belirli bir 
sanayi dalındaki teknoloji transferini, sanayi dalı ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin telekomünikasyonda 341.7577

.759 2 tGıda ve tarımsal yardım
Gıda yardımını 341.766'da sınıflayın 

.76 tSosyal hukuk ve kültürel ilişkiler
Sosyal güvenlik, UNICEF dahil

Ekonomik ve sosyal gelişme için 34],759'a hkz.

.762 t Doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi
Örnek: Hava kontrolü 
Çevre korumayı burada sınıflayın



.762 1 

.762 2

.762 3

.762 5

.762 52 

.762 53 

.763 

.763 2

.763 6

.765

.766

.767 

.767 2

.767 3

.767 5 

.767 52

.767 53

.767 5+ 

.767 55 

.767 57 

.767 7

tDeniz yatakları (Okyanus tabanlan) 

tBalıkçılık (Deniz ürünleri)
Balina avcılığı, ayıbalığı avcılığı, omurgasızların avcılığı dahil 

t Kirlilik kontrolü
Belirli kaynakların kirliliğinin kontrolünü 341.7625'de sınıflayın 

Belirli kaynakların korunması
Denizdeki (doğal) hayatın korunmasını 341.7622'de sınıflayın 

Hava kirliliği 

tSu kirliliği 

t İş (çalışma) hayatı

tBelirli sanayilerdeki koşullar
Belirli sanayi dallarındaki ücretleri 341.7636'da sınıflayın 

t Ücretler 

t Kamu sağlığı

t Sosyal yardım hizmetleri
Kamu sağlığını 341.765'de sınıflayın

t Eğitim, bilim, teknoloji, kültür ilişkileri 
tBilgi alışverişi

Belirli alanlarda bilgi alışverişlerini 341.7675-341.7677'de 
sınıflayın

tKişilerin değişimi
Öğrenci ve öğretmen değişimi dahil
Belli alanlardaki kişilerin değişimini 341.7675-341.7677'de 
sınıflayın ‘

tBilimsel ve teknolojik araştırmalarda işbirliği

t Astronomik araştırma ve uzay araştırması
Uyduların fırlatılması dahil

tFizik bilimleri ve teknoloji
Nükleer araştırmalar dahil

tKimya bilimleri ve teknoloji

t Jeolojik, meteorolojik bilimler, okyanus bilimleri

tBiyolojik ve tarımsal araştırmalar

tSanat ve arkeolojide işbirliği
Antik eserlerin korunması dahil



.77

nil

.113

.775

.778

.78

tUluslararası ceza hukuku
Pornografi, köle ticareti, vergi kaçırma dahil 
Cezai yargı yetkisini 341.488'de sınıflayın 

Savaş suçlan için 341.69'a hkz.

t Uçak kaçırma
Korsanlığı burada sınıflayın

t Terörizm 

t Uyuşturucu trafiği 

t Soykırım

tUluslararası yargısal işbirliği
Örnek: Adli yardım, tebligat ve istinabe 
Yabancı mahkeme kararlarının niteliği dahil 

Sığınmacıların iadesi için 34I.488’e hkz.

342-348 Belirli yargı yetkilerinin dalları ve yasalar, 
yasal düzenlemeler, davalar

Kapsamlı eserleri 349'da sınıflayın

342-347 Belirli yargı yetkilerinin hukuku
Belirli alanlann hukukunu burada sınıflayın
* ile işaretli her altböliime aşağıdaki genişletilmiş notasyonu ekleyin

026

0262

0263

02632

[02633]

02636

Yasalar, yasal düzenlemeler (tüzükler, yönetmelikler, 
kararnameler), davalar, yargılama usulü, mahkemeler 

026 ve altbölümlerine standart altbölümler eklenebilir 
Hazırlık materyalleri

Örnek: dilekçeler, dumşmalar (celse), raporlar, resmi 
bildiriler, tanıkların ifadeleri, yasama tarihçesi, 
değiştirilmiş yasalar
Belirli konular için şerhler ve eleştirel eserler 342-347'de, 
daha fazla altbölüm olmaksızın sınıflanır 

Bkz. Kılavuz 342-347 
Yasalar ve yasal düzenlemeler

Belirli konular için şerhler ve eleştiriler 342-347'de, 
daha fazla altbölüm olmaksızın sınıflanır 
Tek {eski 02633) ve toplu yasalar

Öneri halinde, benzer, örnek yasalar dahil 
Tek yasalar

02632'ye alındı 
İdari düzenlemeler.

Koleksiyonlar ve tek yasal düzenlemeler
(devam ediyor)



> 342-347 Belirli yargı yetkilerinin hukuku (devam)
02638 Yasa ve yasal düzenleme rehberleri

Özetler, alıntılar, kontrol listeleri, tablolar, indeksler
0264 Davalar

Dava kitapları, popüler eserler için kullanmayın
02642 Raporlar
02643 Mahkeme kararları

Resmi mahkeme kararlarını burada sınıflayın 
Mahkeme kararları üzerine yazılmış bilimsel 
incelemeleri ve davaları popüler tarzda ele alan 
eserleri, hukuktaki konu ile birlikte, daha fazla 
altbölüm kullanmadan sınıflayın

02646 Yasal düzenleme (kararname, yönetmelik, tüzük) yapan
kuruluşların kararları 

02648 Dava kılavuzları
Örnek: Özetler, alıntılar, kontrol listeleri, tablolar, 
indeksler
Değişiklik yapılan maddelerin yazıldığı sayfaların 
çıkarılıp yenisinin verildiği hizmetler dahil
Yasa, yasal düzenleme (yönetmelik, tüzük, kararname) 
dava rehberlerini burada sınıflayın

Yasa ve yasal düzenleme (yönetmelik, tüzük, 
kararname) rehberleri için 02638’e hkz.

0265 Adalet bakanlarının tavsiye niteliğindeki görüşleri
0269 Mahkemeler ve usul

İdare mahkemeleri, yasal düzenleme (kararname, 
yönetmelik ve tüzük) yapan kuruluşlar; uygulama, 
kurallar, form kitapları dahil

(Seçenek: Hukuktaki belirli bir konu ile ilgili yasaları, yasal düzenlemeleri, 
davaları 348’de, belirli alanlardaki mahkemeleri ve yargılama usulünü 347’de 
sınıflayın)
Kapsamlı eserleri 340'da, çağdaş dünyadaki belirli hukuki konulardaki yargı 
yetkisi ve alanlarıyla ilgili kapsamlı eserleri 349'da; genel yasa, yasal düzenleme 
ve davaları 348'de sınıflayın

342 *Anayasa ve idare hukuku
Kamu hukuku ve anayasa hukuku ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
(Eğer 340’daki A Seçeneği tercih edilmişse, tercih edilen hukuk dalınailişkin 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın. Tercih edilmiş belirli hukuk dallarını 
342-348’de sınıflayın
(Eğer 340’daki B Seçeneği tercih edilmiş.se, mukayeseli hukuku ve bağlı olduğu 
hukuk dalına bakmaksızın, onlu basamaktan sonra ilk sıfırı attıktan sonra, temel 
numara olan 342’ye, 342-348’de 34’ü izleyen numaraları ekleyerek, sınıflayın. 
Örneğin mukayeseli ceza muhakemesi hukuku 342.55 (342.505 değil])
Standart altbölümler için 342.001-342.009’u kullanın

Uluslararası hukuk (devletler hukuku) için 341'e; askerlik, vergi, 
ticaret, sanayi hukuku için 343’e; sosyal, iş (çalışma), refah, sağlık, 
güvenlik, eğitim, kültür hukuku için 344’e; ceza hukuku için 345’e hkz.



342.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.3-.9

[.020 9]

.023

.024

ÖZET
Devletin temel belgeleri
Devletin temel belgelerinde yeniden düzenleme ve değişiklik
Devletin yapısı, erkleri, işlevleri
Yasama erki
Yürütme erki
Seçim bukuku
Devlet birimlerinin kişiler üzerindeki yargı yetkisi 
Yerel yönetimler 

Belirli yargı yetkileri ve alanları

^Devletin temel belgeleri
Anayasaları, iç hukuk metinlerini burada sınıflayın
Belirli bir konuya değinen anayasal hükümleri, hukuki konusu ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin, kişi hakları 342.085

Yeniden düzenleme ve değişiklik için, 342.03'e hkz.

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 342.029'da sınıflayın

Anayasa metinleri
Açıklamalı şerhlerin ilave edildiği anayasa metinleri, anayasa 
teklif metinleri dahil

Kaynaklar
Metinler olmaksızın kaynaklara ilişkin yorumları 342.0292'de 
sınıflayın

.024 2 Meclis'in çalışma süreci
Tartışmalar, tutanaklar. Meclis konuşmaları dahil

.024 3 Diğer Meclis belgeleri
Örnek: Yetki yasaları, memorandumlar, yasa teklifleri, tüzükler, 
yönetmelikler

.029 Anayasal tarih
Onaylanması dahil

Kaynaklar için 342.024'e hkz.
.029 2 Meclislerin tarihi

Anayasaları yapan ve onları değiştiren meclisleri 342.03'de, 
meclislerin çalışma yöntemlerini ve belgelerini 342.024'de 
sınıflayın

.03 Devletin temel belgelerinde yeniden düzenleme ve değişiklik
Anayasal reformları burada sınıflayın
Yeni anayasa için önerileri ve yeni anayasaların şekillenmesini 
342.02'de; belirli bir konuda, yasasıyla birlikte yapılan değişiklikleri 
(eklemeleri), hukuki konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin alkollü 
içeceklerin satışını ve tüketilmesini yasaklayan bir değişiklik 344.0541



[.030 9] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 342.039'da sınıflayın

.032 *Değiştirme usulü

.035 Teklif edilmiş ve askıya alınmış değişiklikler
Anayasa değişikliği metinlerini burada sınıflayın
Anayasa teklifi metinlerini 342.023'de sınıflayın

.039 Değişikliklerin tarihi
Kabul edilmeyen değişiklikler dahil

.04 ^Devletin yapısı, erkleri, işlevleri
Devlet şirketlerini 346.067'de sınıflayın

.041 ^Devletin gücü ve işlevleri
Fertler üzerindeki yetkisi için 342.08’e bkz.

.041 2 * Yabancı hükümetlerle ilişkilerin yürütülmesi
Savaş yetkisi, başka ülkelerden toprak kazanma ve bunlardan 
çekilme, toplantı düzenleme ve diplomatlar ve konsolosluk 
personelinin kabulü ve bunlarla ilişkilerin düzenlenmesi
Askerlik ve savunma hukukunu 343.012-343.019'da sınıflayın

Güvenlik kuvvetleri için 342.0418'e, yürütmenin savaş ve 
olağanüstü hal yetkileri için 342.062'ye ayrıca hkz.

.041 3 *Toprak üzerindeki yetki, sömürgeler, koloniler
İlhak dahil
Başka ülkelerden toprak kazanımını 342.0412'de sınıflayın

.0418 *Güvenlik kuvvetleri
Genel güvenlik, sağhk,emniyet, ahlak ve dirlik ve düzenin 
denetimler sağlanması için gereken kuvvetler
Bireysel hakları 342.085'de; belirli bir polis kuvvetinin 
çalışmasını, hukuktaki yetki ile birlikte sınıflayın. Örneğin 
istenmeyen yabancıların sınırdışı edilmesi 342.082, halk 
sağlığının düzenlenmesi 344.04

Yürütmenin savaş ve olağanüstü hal yetkileri için 342.062'ye 
ayrıca hkz.

.042 *Devletin kademeleri (katmanları)
Federalizm, federal yapı; kademeler (katmanlar) arası ilişkiler; aynı 
düzeydeki tali ünitelerin ilişkileri; kanunlar ihtilafı; özerk yönetim; 
federe devletlerarası sözleşmeler dahil
Belirli bir konudaki devletlerarası sözleşmeyi, hukuki konu ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin limanlar ve bunlara ait tesislere ilişkin 
sözleşmeler 343.0967

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.05

.052

.053

.055

.057

.06

.062

.064

*Devletin organları (erkleri)
Kuvvetlerin dağılımı, kuvvetler ayrılığı, organlar arası ilişkiler dahil
Devlet'in belli bir "kuvvet"inin, farklı düzeydeki devlet kuruluşları ile 
ilişkilerini 342.042'de sınıflayın

Yasama (erki) için 342.05'e; yürütme erki için 342.06; yargı erki 
için 347ye bkz.

* Yasama organı (erki)
Kulis (lobi)faaliyetini burada sınıflayın
Yasama erkinin, hükümet kuruluşlarıyla farklı düzeydeki ilişkilerini 
342.042’de sınıflayın

* Yetkiler, işlevler, görevler

*Temsil'in ana ilkeleri
Örnek: Nispi temsil
Paylaştırma, dağıtma dahil (Oyların paylaşımı ve bölgelere göre 
dağılımı)

*Üyelik
Seçilme şekli, görev, dokunulmazlıklar, muafiyetler, nitelikler; 
yönetim, üyelerin (milletvekillerinin) çalışmalannm düzenlenmesi 
(idaresi) ve disiplini, ücretler, harcamalar ve emeklilik dahil

^Örgütlenme ve çalışma usulü
Komitelerin örgütlenme ve çalışma usulü dahil

* Yürütme organı (erki)
Görev süreleri, seçilme şekli; gücü, işlevleri, görevleri; dokunulmazlıkları, 
muafiyetleri, nitelikleri; idare, disiplin; ücretler, harcamalar, emeklilik 
dahil
Yasama erkinin, devletin temel organlarıyla ilişkisini [eskiden 351.003), 
idari hukuku burada sınıflayın
Yürütme erkinin, devlet kuruluşlarıyla farklı düzeydeki ilişkisini 
342.042'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 342.06

*Birinci ve ikinci derece icra sorumluları
Sıkıyönetim hukuku, geçici mahkemeler, savaş ve olağanüstü hal 
yetkileri dahil

^Yürütmeye bağlı daireler ve bakanlıklar
Belirli bir konu ile ilgili bakanlıkları ve departmanları, hukuki konu 
ile birlikte sınıflayın. Örneğin mali kuruluşlar 343.036



.066 *ldari usul
Yürütme erkinin yasamaya ve yargıya ilişkin işlevleri
Özel hayatın korunmasını 342.0858'de sınıflayın

Bilgiyi denetleme yasaları için 344.053J'e ayrıca hkz.

.066 2 *Kamu arşivleri
Haberalma, habere engelsiz ulaşma hakkını [ikisi de eski 
342.0853]; hükümet belgelerinin gizliliğini burada sınıflayın

.066 4 *Düzeni sağlayan kuruluşlar ve idari mahkemeler
Şahitlerin dinlenmesi dahil
Hukukun idaredeki yürütme işlevlerini ve yaptırım gücünü 350- 
354'de; belirli bir konu ile ilgili düzeni sağlayan kuruluşları, idari 
mahkemeleri, 342-347 altındaki tablodan 0269 notasyonunu 
kullanarak, hukuki konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin sivil 
havacılığı düzenleyen kuruluşlar 343.0970269

.066 7 ^Ombudsmen (Halkın şikayetlerini takip eden memurlar)

.068 *Devlet memurları ve diğer kamu personeli
Devlet memurlarının kişisel sorumluluğu dahil
Sivil (resmi olmayan) hizmetleri burada sınıflayın
Kamu görevlerinde istihdam edilen işgücünün idaresini 344.018'de 
sınıflayın

.068 4 *Çalışanların hakları ve disiplin
Güvenlik önlemleri, çalışanların politik faaliyetleri, ABD sadakat 
yemini, başka işlerle bağdaşmazlık

.068 6 *Çalışma koşulları
Örnek: Ödeme, sosyal haklar, emeklilik, ayrıcalık, işi bırakma, iş 
sınıflandırması, eğitim

.07 *Seçim hukuku
Paylaştırmayı, dağıtımı (oyların paylaşımı ve bölgeler göre dağılımını) 
342.053'de, yasa koyucuların seçim yöntemlerini 342.055'de, yöneticilerin 
seçim yöntemlerini 342.06'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 324.6 ile 342.07

.072 *Oy verme hakkı ve seçmende aranan nitelikler
Örnek: Yaş, cinsiyet, ırk, ikametgâh ve eğitime göre aranan nitelikler

.075 *Seçim usulü
Örnek: Başka ülkelerdeki vatandaşların oy vermesi, seçimlerin idaresi, 
oy verenlerin kaydedilmesi ve sayımı, oy pusulasının şekli

.078 *Seçim kampanyaları
Finansman dahil



.08 *Devlet birimlerinin kişiler üzerindeki yargı yetkisi
Örnek: Yerel yetki dahilinde kişilerin ikamet durumu, nüfus sayım yasası

.082 *Ülkeye giriş ve çıkış
Yurt dışından göç, yurt dışına göç, pasaportlar, vizeler, kotalar
Diplomatik kişiler ve konsolosluk personelinin giriş ve çıkışını 
342.0412'de sınıflayın

.083 *Vatandaşlık ve milliyet
Yabancıların statüsü, iltica dahil
Diplomatlar ve konsolosluk personelinin giriş ve çıkışını 
342.0412'de sınıflayın

.085 ^Bireysel faaliyetler
Askerlerin kişi hakları dahil
Kişi hak ve özgürlüklerine, kişilerin ehliyet ve toplumsal durumuna 
ilişkin kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli bir sosyal grubun, anayasal haklarından vazgeçme talebini 
342.087'de, yabancıların aynı şekildeki talebini 342.083'de; belirli 
talepleri, hukukta ilgili olduğu konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin 
ABD'deki toprak talepleri 346.730432; burada öngörülmeyen belirli 
bir hakkı, hak ile birlikte sınıflayın. Örneğin oy hakkı 342.072, eğitim 
hakkı 342.079

.085 2 *Dini faaliyetler

.085 3 *Düşünce ve kanaatlerin açıklanması
Akademik özgürlük, konuşma özgürlüğü, basın özgürlüğü dahil
Haberalma hakkı, sunshine (habere engelsiz ulaşma) yasaları 
342.0662'ye alındı
Politik düşünceleri yaymayı 342.0854’de, basın özgürlüğü ile 
hukuki işlemler arasındaki ilişkiyi 347.05'de sınıflayın

Kamu arşivlerine ulaşma için 342.0662’ye, sansür ve bilgiyi 
denetleme yasaları için 344.0531'e, müstehcen yayın ve 
pornografi yasaları için 344.0547'ye ayrıca hkz.

.085 4 *Siyasi faaliyetler
Sivil itaatsizlik ve muhalefet, dilekçe hakkı (talep etme) ve 
toplantı yapma hakları dahil
Seçim hukukunu 342.07'de sınıflayın

.085 8 *Özel hayatın korunması (Kişi dokunulmazlığı)
Hükümet belgelerinin gizliliğini 342.0662'de sınıflayın

.087 *Sosyal gruplar
Genel yaklaşım: Yasal durum, ehliyetsizlik, sınırlama
Kölelik dahil

Bireysel haklar için ayrıca 342.085'e hkz.
.087 2 ^Yerliler



.087 3 *Irksal, etnik, ulusal gruplar
Olumlu davranışı burada sınıflayın
Belirli, ırksal, etnik, ulusal grupların yerlilerini 342.0872'de 
sınıflayın

.087 8 ^Kadınlar

.088 *Devletin sorumluluğu
Örnek: gücün kötüye kullanılması, rüşvet yeme, medeni hakların 
reddine karşı
Belirli bir alandaki sorumluluğu, hukuktaki alanla birlikte sınıflayın. 
Örneğin, askeri birimlerin çalışması için devletin sorumluluğu 
343.013, okulların, okul görevlilerinin, okul yetkililerinin 
sorumluluğu 344.075

.09 *Yerel yönetimler
Örnek: Belediye işletmeleri, belediye yönetimleri
Belirli yerel yönetimleri 342.3-342.9’da; yerel yönetimle ilgili belidi bir 
konuyu, hukuki konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin yerel yönetimlerin 
bina vergisi 343.054

Bir yerin özerk yönetimi için ayrıca 342.042'ye hkz.

.3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları
Temel numara olan 342'ye, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Avustralya'da anayasa ve idare hukuku 342.94, Yeni Güney Galler'de 
342.944, Afrika ülkelerinde 342.6; sonra çıkan rakama 342.001-342.09'da 
342'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Avustralya seçim yasası 342.9407, 
Yeni Güney Galler seçim yasası 342.94407, Afrika seçim yasası 942.607, 
Avustralya'da seçim için idari düzenlemeler 342.940702636

343 *Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku
Standart altbölümler için 343.001-343.009'u kullanın

ÖZET
343.01 Askerlik, savunma (ulusal güvenlik), savaş gazileri hukuku

.02 Kamu malları hukuku

.03 Kamu finansmanı hukuku

.04 Vergi hukuku

.05 Matrahlarına göre vergi türleri

.06 Yansımasına (etkilerine) göre vergi türleri

.07 Ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi

.08 Ticaretin düzenlenmesi

.09 Kamu hizmetlerinin denetlenmesi

.3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları
.01 Askerlik, savunma (ulusal güvenlik),savaş gazileri hukuku

Sıkıyönetim, savaş ve olağanüstü hale ilişkin yasa yapmayı burada 
sınıflayın
Askeriyeye tahsis etmeyi 355.622'de sınıflayın

Savaş suçları için 341.66'ya; sıkıyönetim hukukuiçin 342.062'ye hkz. 
*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.011

.011 2

.011 3 

.011 4 

.011 5

.011 6

*Savaş gazileriyle ilgili hukuk
Savaş gazilerinin refahı ile ilgili hukuku burada sınıflayın [eskiden 
344.03286]
Savaş gazilerinin sigorta taleplerini 346.086364'de sınıflayın 
*Savaş gazilerinin aylığı

Hayatta kalan savaş gazilerine verilen tazminatlar dahil 
*Savaş gazileri için eğitim 
*Savaş gazilerinin istihdamı
*Savaş gazilerinin rehabilitasyonu ve sağlığını koruma

Savaş gazilerinin sakatlık tazminatını 343.0116’da sınıflayın 
*Savaş gazilerinin sakatlık tazminatı

343.012-343.019 Ulusal güvenlik ve askeri hukuk
Kapsamlı eserleri 343.01'de, yabancı ülkelere askeri yardımı 342.0412'de, 
askeri hizmetlerde çalışan sivil personeli 342.068'de; burada belirtilmeyen 
askeri, savaş, savunma, acil durumun yasamasına ilişkin belirli bir durumu, 
hukuktaki durumla birlikte sınıflayın. Örneğin endüstrinin düzenlenmesi 
343.07

*İnsangücü temini
Örnek: Acemi asker kaydı
Askerlerin bireysel haklarını 342.085'te, yedek askerlik eğitim 
kuruluşları ve askeri akademileri 344.0769'da sınıflayın

*Zorunlu askerlik ve seçim yapan birimler
Zorunlu askerliğe muhalefet dahil
Vicdani ve dini inançlarına aykırı olduğunu ileri sürerek askere 
gitmeyi reddedenleri 343.0126'da sınıflayın

*Askere gitmeyi reddedenler
Genel af dahil

*Askeri hizmetler
Organizasyon, hizmet içi eğitim, rütbe, ödeme, terfi, rütbe tenzili, işi 
bırakma, tahsisat, yaşam koşulları dahil

Disiplin ve yönetim için 343.014'e; askeri iç hizmet yasası için 
343.015’e; belirli askerî hizmetler için 343.016-343.019'a bkz.

*Disiplin ve yönetim
Ödüller ve teşvikler, harekete geçirme, madalyalar, suçlar dahil
*Askeri dava usulü ve mahkemeler

Askerlerin mahkemelerdeki dava usulüne ilişkin hakları dahil
Askerlerin genel haklarını 342.085'de, askeri olmayan 
mahkemelerdeki dava usulüne ilişkin haklarını 347'de; uluslararası 
savaş suçu mahkemelerini 341.69'da sınıflayın

.012

.0122

.0126

.013

.014

.014 3



.02

.023 

.025 

.025 2

.014 6 * Askeri ceza
Gözaltı ve şartlı tahliye dahil
Askeri mahkûmları 344.03548'de sınıflayın

.015 * Askeri iç hizmet hukuku . ‘
Belirli hizmetleri 343.016-343.019'da sınıflayın

.016-.019 Belirli askeri hizmetler
Temel numara olan 343.01'e, 356-359'da 35'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin denizcilik hukuku 343.019
Kapsamlı eserleri 343.013'de, belirli hizmetlerin disiplini ve 
yönetimini 343.014'de, belirli hizmetler için işgücünü 343.012'de, 
askeri iç hizmet hukukunu 343.015'de sınıflayın

*Kamu malları hukuku
Genel yaklaşım: Edinme, elden çıkarma, düzenleme ve denetim

*Menkul (taşınır) mülkiyeti
*Gayri menkul (taşınmaz) mülkiyeti

*Edinilmesi (Satın alma)
Tescil, zamanaşımı, kıymet takdiri, istimlâk, kamulaştırma, 
millîleştirme dahil
Diğer ülkelerin mahkemeleri yoluyla toprak kazanımını 
342.0412'de sınıflayın

.025 3 *Kaybedilmesi (Elden çıkarma)
Satış ve bağış, terkin, istimlak, devir 
Özelleştirme dahil
Bir toprak parçasını başka ülkenin yargı yetkisine devretmeyi 
342.0412'de sınıflayın

.025 6 *Kamu gayri menkul mülkiyetinin denetimi ve kullanımı
Devlet binalarının yapımı ve bakımı dahil
Kamu menkul ve gayri menkul mülkiyetinin denetimi ve 
kullanımı, doğal kaynakların denetimi ile ilgili kapsamlı eserleri 
346.044'de; inşaat faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili kapsamlı 
eserleri 343.07869'da sınıflayın

.03 *Kamu finansmanı hukuku
Devlet tahvilleri için 346.0922'ye hkz.

.032 *Mali Hukuk
Nakit, para basma, döviz ahm-satımı
Geçerliliği olan hatıra madalya ve paralar, bozuk parada kullanılan 
toplam metaldeki sınırlamalar dahil
Para politikası, endekslemeyi burada sınıflayın
Hatıra madalyalarla ilgili kapsamlı eserleri 344.09l'de, parasal alış
verişlerde uluslararası hukukla ilgili kapsamlı eserleri 341.75l'de, 
merkez bankaları ve bankacılıkla ilgili kapsamlı eserleri 346.082'de 
sınıflayın



.034

.036

.037

.04

.042

.043

*Bütçe hazırlama ve harcamalar
Muhasebe ve kesin hesap işlemleri, gelir dağılımı dahil
Mali politikaları, ekonomik istikrarı, devletin bir kamu işine 
yardımını, hükümetlerarası finansman ilişkilerini burada sınıflayın
Bütçe ve bütçe hazırlanmasını 351.722'de; gelir yasası, devlet 
hasılasının gelir olarak bölüşümünü 343.036'da; fiyatların 
düzenlenmesini 343.083'de; belirli bir amaç için harcamaların izne 
veya yeniden izne bağlanmasına ilişkin belgeleri, hukuktaki amaç ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin fiyat desteklemeleri 343.0742

*Gelir hukuku
Kamu borçlanması ve borçlan için 343.037'ye; vergi hukuku için 
343.04'e bkz.

*Kamu borçlanması ve borçları 

*Vergi hukuku
Vergi planlamasını, genel olarak vergi kaçırmayı [eskiden 343.0523], 
gelir vergisini, vergi denetimini burada sınıflayın
Vergilerle ilgili disiplinlerarası eserleri 336.2'de, çifte vergilendirmeyi 
341.4844'de, mali politikayı 343.034'de, belirli türdeki bir vergiye 
uygulanan vergi planlamasını 343.05-343.06'da, vergi himayesi ve 
yatırım kredilerini 343.0523'de; vergi kaçakçılığını 345.0233'de sınıflayın

Belirli türdeki vergiler için 343.05-343.06'ya bkz.
Bkz. Kılavuz 336.2 ile 351.724, 343.04

*Tahakkuk ve tahsilat
Ücretsiz iş (angarya), para dışı ödeme, vergi muhasebesi, tahakkuk 
eden vergiye itiraz dahil
Belirli düzeylerde vergi matrahı ve toplamayı 343.043'de, belirli 
türdeki vergilerin matrahı ve toplanmasını 343.05-343.06'da; vergi 
kaçakçılığını 345.0233'de sınıflayın

Kademelere göre vergiler
Ulusal, devlet, yerel
Kapsamlı ve karşılaştırmalı çalışmaları sadece burada sınıflayın. 
Örneğin Kuzey Amerika'da ulusal vergiler 343.7043, Birleşik 
Devletler'de devlet vergileri 343.73043, Pennsyivania'daki yargı 
yetkilerinin (mahkemelerin) yerel vergileri 343.748043
Belirli yargı yetkilerinin vergilerini 343.04'de, kademesine 
bakmaksızın belirli türdeki vergileri 343.05-343.06'da sınıflayın. 
Örneğin Michigan gelir vergisi hukuku 343.774052

> 343.05-343.06 Belirli vergi türleri
Kapsamlı eserleri 343.04'de; sosyal güvenlik vergilerini 344.02'de sınıflayın



.05 Matrahlarına (esasa) göre vergi türleri

ÖZET
343.052 Gelir vergisi

.053 Gayri menkul, miras, bağış vergileri 

.054 Mülkiyet vergileri

.055 Tüketim ve gider vergileri (Ticari muameleler vergisi)

.056 Gümrük vergileri (Tarifeler)

.057 Harçlar ve damga vergileri

.052 *Gelir vergisi
Gelir vergisi yasasını 343.04'de sınıflayın

.052 04 Özel konular

.052 042 *Gelir vergisi matrahı

.052 044 *Vergi beyannamelerinin hazırlanması

.052 3 *Vergide indirimler
Vergi planlaması, genel olarak vergi kaçırma 343.04'e alındı 

.052 32 * Yardım nedeniyle indirimler

.052 33 *Bireysel emeklilik hesapları
Keogh planları dahil 

.052 34 *Amortisman indirimleri

.052 36 *lşletme zararları
Şüpheli alacaklar dahil

.052 4 Belirli türdeki gelirlerin vergileri
Örnek: Sigorta hasılası, emeklilik geliri; kira geliri, telif hakları, 
menkul kıymet işlemlerinden sağlanan gelirler
Belirli tür gelir vergilerindeki indirimleri 343.0523'de sınıflayın

.052 42 *Ücretler ve maaşlar üzerinden
Ücretlerden kesilen vergiler ve stopaj (kaynakta kesilen 
vergiler) dahil

.052 44 *Kârlar üzerinden

.052 45 *Sermaye kazançları üzerinden

.052 46 * Yatırım gelirleri üzerinden
Örnek: Senetlerden, mevduattan, stoklardan sağlanan gelirler

Sermaye kazançları üzerinden alınan vergiler için 
343.05245'e, gayri menkul muameleleri vergisi için 
343.0546’ya bkz.

.052 48 * Yabancı kaynaklardan sağlanan gelirler üzerinden
Belirli yabancı kaynaklardan sağlanan belirli türdeki gelirler 
üzerinden alınan vergileri 343.05242-343.05246'da sınıflayın



.052 6 Yansımasına göre alınan gelir vergileri
Kendi adına çalışanlardan, yaşlılardan, yabancı ülkelerde oturan 
vatandaşlardan alınan vergiler dahil
Çifte vergilendirmeyi burada sınıflayın
Temel numara olan 343.052Çya, 343.062-343.068'de 343.06'yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin işletme geliri vergileri 
343.05267; ancak, özel duruma bakmaksızın vergide indirimi 
343.0523'de, özel duruma bakmaksızın belirli türdeki gelirden 
alman vergileri 343.0524’de sınıflayın

.053 *Gayri menkul, miras ve intikal, bağış vergileri
Gayri menkul planlamasını burada sınıflayın
Emanet sandıklarından alman vergileri 343.05264’de sınıflayın

.053 2 *Miras ve intikal vergileri

.053 5 *Bağış vergileri

.054 *Mülkiyet vergileri
Gayri menkul (taşınmaz) ve menkul (taşınır) mülkiyet üzerinden 

.054 2 *Vergi matrahı

.054 3 ^İstisnalar

.054 6 *Gayri menkul muameleleri vergisi
Gayri menkul satışı nedeniyle yansıyan vergileri burada sınıflayın. 
Örneğin satış vergileri
Diğer gayri menkuj vergilerinin durumunu, hukuktaki durumla 
birlikte sınıflayın. Örneğin vergi matrahı 343.0542

.055 Tüketim ve gider vergileri (Ticari muameleler vergisi)
Örnek: Lüks tüketim, tüketim (istihlâk), transfer, muamele (ciro), 
katma değer vergileri; sabit tesisin kullanılmasından doğan harcamalar
Gayri menkul muameleleri vergisini 343.0546'da sınıflayın

.055 2 *Satış vergileri
Belirli mal ve hizmetler üzerinden alman satış vergilerini 
343.0558'de sınıflayın

.055 3 *Tüketim vergileri
Belirli mal ve hizmet üzerinden alınan tüketim vergilerini 
343.0558'de sınıflayın

.055 8 *Belirli mal ve hizmetler üzerinden alman vergiler
Temel numara olan 343.0558'e, 380.141-380.145'de 380.14'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sigaralardan alman vergiler 
343.0558567973

.056 *Gümrük vergileri (Tarifeler)

.057 *Harçlar ve damga vergileri



.06

.062

.064

.066

.066 2 

.066 8 

.067 

.068

.07

.071

Yansımasına (etkilerine) göre vergi türleri
Belirli esaslara göre alınan vergileri, etkilerine bakmaksızın 343.05'de 
sınıflayın

* Bireylerden
Kelle vergisini burada sınıflayın

*Emanet sandıklarından
Emekli sandıkları dahil

*Örgütlerden
Vergiden bağışık olan kuruluşların durumunu burada sınıflayın 

Şirketlerden alınan vergiler için 343.067'ye hkz.

*Ortaklıklar

*Yardım kuruluşları ve sandıkları

* Şirketlerden

*Ticari işletmelerden
Küçük işletme vergileri dahil
Ticari işletmelerin belirli türlerinden alınan vergileri 343.066'da, bir 
ticari işle bağlantılı kişilerden alınan vergileri 343.062'de sınıflayın

^Ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi
Örnek: Yaz saati uygulamasından kaynaklanan tasarruflar, endüstrinin 
millîleştirilmesi, vesika (karne) usulü
Küçük işletme, ruhsat verme, endüstri ve ticaretin düzenlenmesi ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli mesleklerin uygulanmasını düzenlemeyi 344.0l'de, kamu sağlığı 
ve güvenliğine ilişkin kıstasları 344.04'de, kuruluşların düzenlenmesini 
346.06'da sınıflayın

Ticaretin düzenlenmesi için 343.08'e hkz.
Ekonomik faaliyetlerin özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar üzerindeki 
etkileri için ayrıca 346'ya hkz.

*Tüketicinin korunması
Tüketicinin korunmasının belirli bir durumunu, o durumla birlikte 
sınıflayın. Örneğin yanıltıcı reklâmlara karşı koruma 343.082

> 343.072-343.075 Düzenlemenin belirli durumlan
Kapsamlı eserleri 343.07'de; belirli sanayilerin ve hizmetlerin 
düzenlenmesini, duruma bakmaksızın 343.076-343.078'de, kamu 
hizmetlerinin düzenlenmesini, duruma bakmaksızın 343.09'da; burada 
belirtilmeyen endüstriyel düzenlemenin belirli bir durumunu, hukuktaki 
durumla birlikte sınıflayın. Örneğin ücretler 344.0121



.072 *Haksız uygulamalar
Sanayi casusluğu, indirimler (fiyat kırma) dahil 

.072 1 ^Tekelciliğe karşı
Rekabet hukukunu burada sınıflayın

.072 3 ^Ticareti engelleme

.0725 *Fiyat belirlemeleri ve fiyat ayrımcılığı

.074 ^Ekonomik yardım
Teknoloji transferini burada sınıflayın
Belirli endüstrilere ve hizmetlere yardımı 343.076-343.078'de 
sınıflayın

.074 2

.074 5

.074 6

.074 8 

.075

343.074 2-343.074 6 îç yardım
Kapsamlı eserleri 343.074'de sınıflayın 

Yardımın belirli türleri
Örnek: Borçlar, hükümetin fiyatları desteklemesi, tahsisler, 
ipotekli sigortalar

*Kırsal alandaki gelişme
Tarıma yardımı 343.076'da, kırsal bölgelere yardımın belirli 
türlerini 343.0742'de sınıflayın

*Bölgesel gelişme
Kırsal bölgelerdeki gelişmeyi 343.0745’de, yardımın belirli 
türlerini 343.0742’de sınıflayın

*Dış yardım

*Ürün denetimleri
Nicelik ve nitelik denetimleri
Ağırlık ve ölçüler, ambalajlama (varil, sandık şişe gibi kaplar) dahil
Hükümetçe verilen para yardımlarını (tahsisler) 343.0742'de 
sınıflayın

Ürün denetimi için ayrıca 344.042'ye hkz.

> 343.076-343.078 Belirli sanayilerin ve hizmetlerin düzenlenmesi
Belirli mal ve hizmetlerin üretim ve ticaretinin düzenlenmesi ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 343.07’de sınıflayın

Kamu hizmetleri için 343.09'a hkz.



.076

.077

.077 2 

.077 5 

.077 52 

.077 55 

.078

.08

*Tarım ve tarımsal sanayiler
Arazi tahsisleri, fiyat desteklemeleri, üretim kotaları, ürün 
denetimlerini burada sınıflayın
Temel numara olan 343.076'ya, 633-639’da 63 u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin orman ürünleri 343.076498
Belirli malların ticaretini 343.085l'de sınıflayın

Veterinerlikle ilgili kamu sağlığı için ayrıca 344.049'a hkz.

*Maden sanayileri
Madenleri bulmak ve çıkarmak için
Madenlerin korunmasını 346.04685'de, maden haklarını 346.043'de 
sınıflayın

*Petrol ve gaz istihraçı 

^Madencilik 

*Kömür

* Yakacak dışı madenler

*îkincil sanayiler ve hizmetler
Temel numara olan 343.078'e 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin, 
gemi inşa sanayiinin düzenlenmesi 343.07862382; ancak, sağlık 
hizmetlerinin düzenlenmesini 344.04'de; taşımacılık ve haberleşme 
gibi birbirleriyle yakın bağlantılı sanayilerin düzenlenmesini 
343.09'da sınıflayın. Pazarlamanın düzenlenmesi 343.0786588'den 
343.084'e, reklam sanayii 343.078659l'den 343.082'ye alındı

Bkz. Kılavuz 343.078 ile 343.08

^Ticaretin düzenlenmesi
Kefaletler ve garantiler dahil
Ticari mal borsalannı ve kambiyo işlemlerini burada sınıflayın
Ticaret ve sanayinin düzenlenmesi ile ilgili kapsamlı eserleri 343.07'de, 
gayri menkul işlerinin düzenlenmesini 346.0437'de, bankalarla ilgili 
düzenlemeleri 346.082'de, sigorta kuruluşları ve şirketleriyle ilgili 
düzenlemeleri 346.086'da, pazarlama menkul kıymetleri ile bağlantılı 
kuruluşların düzenlenmesini 346.0926'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 343.078 ile 343.08

> 343.082-343.084 Etiketleme, reklam, fiyatlar, pazarlama
Kapsamlı eserleri 343.08'de; belirli malların etiketlenmesi, reklâmı, fiyatları 
ve pazarlamasını 343.085'de; ticaretin belirli türlerinde bu işleri 343.087- 
343.088'de sınıflayın



.082

.083

.084

.085

*Reklam ve etiketleme
Reklam sanayiinin düzenlenmesini [eskiden 343.0786591] burada 
sınıflayın
Reklam yerleri ile ilgili kısıtlamaları 346.045'de sınıflayın

*Fiyatlar
Belirli mal ve ürünlerin fiyatlarının hükümetçe belirlenmesini 
343.076-343.078'de sınıflayın

* Pazarlama
Kotalar, anlaşmalar, kısıtlamalar dahil
Pazarlamanın düzenlenmesini [eskiden 343.0786588] burada 
sınıflayın
Satışla ilgili hukuku 346.072'de sınıflayın

Belirli ürünler
Temel numara olan 343.085'e, 380.141-380.145'de 380.14'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin pirinç 343.0851318
Belirli mallardaki, belirli türdeki ticareti 343.087-343.088'de 
sınıflayın

> 343.087-343.088 Ticaretin belirli türleri
Kapsamlı eserleri 343.08'de sınıflayın

.087 *Dış ticaret
Genel gümrük hukukunu, ticaret, tarifeler ve toplam gemi tonajının 
birlikte ele alınışını burada sınıflayın
Tarifeleri 343.056'da sınıflayın 

.087 1-087 5 Belirli mallar
Temel numara olan 343.087'ye, 380.141-380.145'de 380.14'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin pirinç 343.0871318

.087 7 *lthalat
Belirli malların ithalatını 343.0871-343.0875'de sınıflayın

.087 8 *lhracat
Belirli malların ihracatını 343.0871-343.0875'de sınıflayın

.088 *Iç ticaret
Dini günlerdeki ticaret dahil. Örneğin Pazar günleri

.088 1-.088 5 Belirli mallar
Temel numara olan 343.088'e, 380.141-380.145'de 380.14'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin pirinç 343.0881318

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.088 7

.088 8

.09

343.091
.092
.093
.094
.095
.096
.097
.098
.099

.091

*Perakende ticareti
Belirli malların perakende ticaretini 343.0881-343.0885'de 
sınıflayın

*Toptan ticaret
Belirli malların toptan ticaretini 343.0881-343.0885'de sınıflayın

*Kamu hizmetlerinin denetlenmesi
Birbirleriyle sıkı bağlantılı olarak düzenlenmiş endüstrileri burada 
sınıflayın

ÖZET
Genel düşünceler 
Su ve enerji sağlama 
Taşımacılık
Karayolu ve şehirlerarası yollarda taşımacılık
Demiryolu taşımacılığı
Su taşımacılığı
Hava ve uzay taşımacılığı
Yerel taşımacılık
Haberleşme

*Genel düşünceler
Örnek: Ücretler, ücret tesbiti, işletme faaliyetleri, aktifler toplamı, 
hizmetler
Belirli kamu hizmet kuruluşlarına uygulanan genel düşünceleri 
343.092-343.099'da sınıflayın

.092 

.092 4 

.092 5 

.092 6

.092 7

.092 8 

.092 9

343.092-343.099 Belirli hizmetler 
Kapsamlı eserleri 343.09’da sınıflayın 

*Su ve enerji sağlama 
*Su sağlama ve enerji 
*Nükleer enerji 
*Petrolve gaz

Petrol ve gaz çıkarmayı (istihraçım) 343.0772'de, işlemeyi 
343.0786655-343.0786657'de sınıflayın

*Kömür
Kömür çıkarmayı 343.07752'de, işlemeyi 343.07866262'de 
sınıflayın

*Güneş enerjisi
*Elektrik enerjisi

Isı ve elektriğin birlikte oluşması dahil
Elektrik gücünün belirli bir kaynağını, hukuktaki kaynakla birlikte 
sınıflayın. Örneğin nükleer güç 343.0925 *

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.093

.093 2 

.093 3

*Taşımacılık
Örnek: Boru hatları
Taşımacılıkta güvenliği, taşıyıcılarla ilgili hukuk hakkındaki 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Taşıma kazalarıyla ilgili özel hukuku 346.0322'de, taşımacılık 
sigortasını 346.0862'de sınıflayın

Belirli taşımacılık usulleri için 343.094-343,098'e hkz.

*Navlun

* Yolcu
Kitle taşımacılığını burada sınıflayın

343.094-343.098 Belirli taşımacılık usulleri 
Kapsamlı eserleri 343.093'de sınıflayın

> 343.094-343.097 Yerel olmayan taşımacılık
Kapsamlı eserleri 343.093'de sınıflayın

Yerel taşımacılık için ayrıca 343.098’e bkz.

.094 ^Karayolu ve şehirlerarası yollarda taşımacılık
Polis trafik hizmetlerini 344.052332’de, trafik suçlannı 345.0247'de 
sınıflayın

.094 2 *Karayolları ve şehirlerarası yollar
Genel yaklaşım; Yapım, finansman, koşullar

.094 4 *Araçlar
Ehliyet verme, kayıt, malzeme, güvenlik aygıtlan, kefalet, 
aksesuarlar, ölçü, ağırlık, yük, denetleme, aracı yasaklama dahil
Araçlarla bağlantılı mülkiyet yasalarını 346.047'de, aracın 
kullanımını 343.0946'da, araçtaki ürün sorumluluğunu 346.038’de, 
araç sigortasını 346.086092'de, araç kullanımı yoluyla ticari 
hizmet vermeyi 343.0948'de sınıflayın

.094 6 *Araç kullanımı ve trafik denetimi
Sürücülerin ehliyetleri, trafik işaretleri, hız sınırlamaları dahil

.094 8 *Ticari hizmetler
Ticari araçları 343.0944’de, kullanmayı 343.0946'da; yerel 
hizmetleri 343.0982'de sınıflayın

.094 82 *Otobüs

.094 83 *Kamyon



.095 

.095 2

.095 5

.095 8

.096

^Demiryolu taşımacılığı
*İstasyon binaları

Örnek: Raylar, istasyon çevresindeki tren manevra yerleri, 
istasyonlar, işaretler

*Lokomotif ve vagonlar “
Örnek: Lokomotifler, arabalar (vagonlar)

*Hizmetler
Yolcu, yük

*Su taşımacılığı (Deniz hukuku)
Ganimet yasası dahil
Uluslararası deniz hukukunu 341.7566'da; deniz hukuku veya 
donanma hukukunun burada belirtilmeyen belirli bir konusunu, 
hukuki konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin denizcilik anlaşmaları
346.02

.096 2

.096 4

343.096 2-343.096 4 Su taşımacılığının belirli türleri
Kapsamlı eserleri 343.096'da; taşımacılığın belirli türleriyle ilgili tesisleri, 
çalışmaları ve hizmetleri 343.0965-343.0968'de sınıflayın

*Okyanus taşımacılığı
Okyanuslararası su yollarını 343.0964'de sınıflayın 

*lç su yolları
Okyanuslararası kanallar dahil

.096 5

.096 

.096 7

.096 8

343.096 5-343.096 8 Tesisler, çalışmalar, hizmetler 
Kapsamlı eserleri 343.096'da sınıflayın 

*Gemiler
Evraklar (kağıtlar), kayıt, görevli ve mürettebatın nitelikleri dahil 

^Gemicilik ve seyir kuralları 
*Limanlar

Hizmetler dahil. Örneğin kılavuzluk, antrepo hizmetleri, yükleme 
ve römork hizmetleri

*Hizmetler 
Yolcu, yük
Deniz kazalarında kurtarma hizmetlerini burada sınıflayın 

Limanlardaki hizmetler için 343,0967'ye hkz.



.097

.097 5

.097 6 

.097 7

.097 8

.097 9 

.098

*Hava ve uzay taşımacılığı

.098 1

.098 2 

.098 3

.099

.099 2

.099 23 

.099 25

.099 4

.099 42 

.099 43 

.099 44

343.097 5-343.097 8 Hava taşımacılığı 
Kapsamlı eserleri 343.097’de sınıflayın 

*Hava taşıtları
Kağıtlar (evraklar), kayıt, görevli ve mürettebatın nitelikleri dahil 

*Hava seferleri ve trafik denetimi 
*Hava limanları ve iniş alanları

Hizmetler dahil. Örneğin hangarlar
Trafik denetimi için 343.0976'ya hkz.

*Hava taşımacılığı hizmetleri 
Yolcu, yük

Havalimanları ve iniş alanları hizmetleri için 343.0977'ye bkz. 
*Uzay taşımacılığı 

*Yerel taşımacılık
Polis trafik hizmetlerini 344.052332’de, trafik suçlarını 345.0247’de 
sınıflayın

Yerel su taşımacılığı için 387’ye; yerel hava taşımacılığı için 
387.7’ye bkz.

*Yaya trafiği
Yaya kaldırımları ve yolları dahil 

*Cadde trafiği 
*Raylı trafik

Yüzey, yüzey üzerinde, yol üzerinde uzayan köprü üzerinden 
geçen demiryolu

*Haberleşme
Kitle haberleşmesi hukukunu burada sınıflayın 
*Posta hizmetleri

Posta suçlarını 345.0236'da sınıflayın 
*Gelir ve ücretler 
*Postaya ilişkin örgütlenme 

Rotalar (yollar) dahil 
^Telekomünikasyon

Doğruluk doktrini dahil
*Telgraf
*Telefon
*Bilgisayar haberleşmesi



.099 45 *Radyo

344

Bu numaranın elektronik haberleşme için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir 343.0994'de sınıflayın

.099 46 ^Televizyon
Kablolu televizyon (CATV) dahil

.099 8 *Basın hukuku
Yayın hukukunu burada sınıflayın
Basın yoluyla iftira suçunu 346.034'de, basın özgürlüğünü 
342.0853'de, sansürü 344.053l'de sınıflayın

.099 9 *Bilgi depolama ve erişim
Bilgisayar hukuku ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Özel bir durumu, hukuktaki durumla birlikte sınıflayın. Örneğin 
özel hayatın gizliliğine saldın 342.0858

•3-.9 Özel yargısal yetki ve görev durumları ve alanları
Temel numara olan 343'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Avustralya'nın çeşitli kamu hukuku 343.94, Yeni Güney Galler'in 343.944, 
Afrika ülkelerinin 343.6; sonra sonuca 343.001-343.099'da 343'ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin, Avustralya'nın vergi hukuku 343.9404, Yeni 
Güney Galler'in 343.94404, Afrika ülkelerinin 343.604, Avustralya'da 
vergilerle ilgili İdarî düzenlemeler 343.940402636

Sosyal, iş (çalışma), refah, sağlık, güvenlik, eğitim, 
kültür hukuku

Standart altbölümler için 344.001-344.009’u kullanın

ÖZET
344.01 tş (Çalışma)

.02 Sosyal sigorta

.03 Refah

.04 Kamu sağlığı

.05 Kamu güvenliği

.06 Kamu hizmetleri

.07 Eğitim ve okullar

.08 Eğitim ve kültür alış verişi

.09 Kültür ve din

.01 *îş (Çalışma)
Ödemeleri, ücretleri, belirli meslekler ve işler için ruhsat almayı burada 
sınıflayın
Temel numara olan 344.01'e, 331.1-331.8'de 33Ti izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin çocuk iş hukuku 344.0131; ancak devlet memurlarını ve 
işçileri 342.068'de, askeri personeli 343.013-343.019'da, tıp personelini
344.041 'de, öğretmenlerin sertifika ve ruhsat almasını 344.078'de 
sınıflayın

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.02 *Sosyal sigorta
Sosyal refah hukuku için ayrıca 344.03'e hkz.

.021 *İş kazası sigortası
Gaziler için işgöremezlik tazminatını 343.0116'da sınıflayın

.021 7 Bazı özel meslekler ve sanayilerde
Bazı özel mesleklerde ve sanayilerde, özel yaralanmalar ve 
işgöremezlik halleri için iş kazası sigortası tazminatını 
344.0218'de sınıflayın

.021 8 Özel işgöremezlik ve yaralanma halleri

.022 *Kaza ve sağlık sigortası
Özel grupların sigortası dahil. Örneğin Medicaid 

Gazilerin sağlık haklarını 343.0115'de sınıflayın 

.022 4 *Analık sigortası

.022 6 * Yaşlılar için kaza ve sağlık sigortası
Örnek: ABD ve Kanada'da devlet sağlık sigortası (Medicare)

.023 *îleri yaşta ve bakıma muhtaç olanların sigortası
Örnek: Sosyal güvenlik (Birleşik Devletler)
Yaşlılar için kaza ve sağlık sigortasını 344.0226'da sınıflayın

.024 *tşsizlik sigortası

.028 *Şiddet suçlarına karşı sigorta

.03 *Refah

.031 *Genel olarak refahın belirli konuları
Temel numara olan 344.03l'e, 361.02-361.8'de 361'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin yardım sandıklarının hükümetçe 
yönetilmesine ilişkin yasalar 344.0317632

.032 *Sosyal refaha ilişkin sorunlar ve yardımlar
Temel numara olan 344.032'ye, 362.04-362.8'de 362'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin sağlık hizmetleri hukuku 344.0321, 
çocuk refahı hukuku 344.0327; ancak, zihinsel ve duygusal hastalıklar 
ve rahatsızlıkları 344.044'de, çocukların evlat edinilmesini 
346.0178'de sınıflayın. Gazilerin refahı 344.03286'dan 
343.01 l'e alındı
Tıp pıersonelini ve faaliyetlerini 344.01 l'de sınıflayın 

.033 *Gıda temini

.035 *Ceza kurumlan
Temel numara olan 344.035'e, 365.3-365.7'de 365'i izleyen numaraları
ekleyin. Örneğin mahkum işgücünün yönetimi hukuku344.03565



.04 *Kamu sağlığı
Kamu güvenliği için 344.05'e hkz.

ÖZET
344.041 Tıp personeli ve etkinlikleri

.042 Ürün denetimi

.043 Hastalıkların denetimi

.044 Akıl hastaları ve zararlı madde bağımlılarına yönelik yardımlar

.045 Ölülerin gömülmesi veya yakılması

.046 Çevre denetimi

.047 Güvenlik

.048 Doğum kontrolü

.049 Veteriner kamu sağlığı

.041 *Tıp personeli ve etkinlikleri
Askeri tıbbı 343.013’de, tıbbi yanlış veya ihmalli tedaviyi 
346.0332’de, hastaneler ve bunların hizmetlerini 344.0321 l’de 
sınıflayın

Hastalıkların denetimi için 344.043'e hkz.

.041 2 *Doktorlar ve cerrahlar ve etkinlikleri
Hastanın bilgilendirilerek rızasının alınması dahil

.0413 *Diş hekimleri ve dişçilik
Diş teknisyenleri, asistanlar dahil

.041 4 *Hemşireler ve hemşirelik

.0415 *Ebeler ve ebelik

.041 6 *Eczacılar ve eczacılık

.041 9 Tıbbi uygulamada belirli sorunlar

.041 92 *Kürtaj
Kürtaj denetimini 344.0546'da, doğum kontrolü için kürtajı 
344.048'de, suç olarak kürtajı 345.0285'de sınıflayın

.041 94 *însan vücudu ve organlarının hastalanması
Dondurma yoluyla hayatı koruma, kan transfüzyonu, organ 
bağışı, organ nakli dahil

.04196 *însanlar üzerinde deneyler
Örnek: Tıbbi genetik

.041 97 *Ölümcül hastaların bakımı
Ötanazi, ölme hakkını burada sınıflayın 

.042 *Ürün denetimi
Saflık ve güvenlik açısından denetim 
Güvenli olmayan ürünlerin toplanması dahil

Motorlu araçların yasaklanması için ayrıca 343.0944'e hkz. 

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.042 3 

.042 32

.042 33 

.042 35 

.042 4

.043

.043 6-.043 8

.044

.044 6

.044 61 

.044 63 

.045 

.046

.046 2

.046 22

*Gıda, ilaç, kozmetik, giyecek, oyuncaklar 

*Gıda
Gıdalardaki katkı maddeleri dahil 

*İlaçlar

*Giyecek ve oyuncaklar 

*Kimyevi maddeler
Kozmetikleri 344.0423’de, gıdalardaki katkı maddelerini 
344.04232'de, ilaçları 344.04233'de sınıflayın

^Hastalıkların denetimi
Taşıyıcıların denetimi, karantina, bağışıklık ölçütleri
Belirli bir yerdeki hastalıkların denetimi dahil. Örneğin bir fabrikada

Belirli hastalıkların denetimi
Temel numara olan 344.043'e 616-618'de 61'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin AIDS'in denetimi 344.04369792, ancak, akıl 
hastalıklarının denetimini 344.044'de sınıflayın

*Akıl hastalan ve zararlı madde bağımlılarına yönelik yardımlar
Akıl hastalarının durumu ve kapasitelerini 346.0138'de sınıflayın

*Zararh madde bağımlılıları
Tiryakiliği burada sınıflayın
Narkotiklerin ve alkollü içeceklerin ticaretinin denetlenmesini 
344.054'de sınıflayın

*Alkolikler

*Narkotik bağımlılıları

*Ölülerin gömülmesi veya yakılması

*Çevre denetimi
Doğal kaynakların korunmasını 346.044'de sınıflayın 

*Atıkların yokedilmesi
Atıkların işlenip yeniden kullanılabilir hale getirilmesi dahil 

Atık türleri
Örnek: Kanalizasyon (lağım), katı atıklar, kimyasallar, hayvan 
atıkları
Belirli türdeki atıkların, belirli ortamlarda yokedilmesini 
344.04626'da sınıflayın

.046 26 Belirli ortamlarda atıkların yokedilmesi 
Örnek: Nehirlere, okyanuslara boşaltma 

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.046 3 

.046 32

.046 33

.046 34

.046 342 

.046 343 

.046 38 

.046 4

.046 5 

.047

Kirlilik ve gürültü denetimi 

^Kirlilik denetimi
Atıkların yokedilmesini 344.0462'de sınıflayın

Belirli kirleticilerin denetimi için 344.04633'e; belirli 
ortamların kirliliğinin denetimi için 344.04634'e hkz.

Belirli kirleticilerin denetimi
Örnek: Petrol, böcek ilaçları
Belirli ortamların, belirli kirleticiler tarafından kirletilmesini 
344.04634'de sınıflayın

Belirli ortamların kirliliğinin denetimi
Örnek: Toprak kirlenmesi
Asit yağmurlan dahil
*Hava
*Su

*Gürültü kontrolü
*Halkın toplu halde bulunduğu yerlerde sağlık koşulları 

Örnek: Oteller, restoranlar
Sınai sağlık koşulları için 344.0465'e hkz.

*Sınai sağlık koşullan ve güvenliği 

^Güvenlik
Taşımacılık güvenliğini 343.093'de, ürün güvenliğini 344.042'de 
sınıflayın

Sınai güvenlik için 344.0465’e; kamu güvenliği için 344.05'e 
hkz.

*Tehlikeli malzeme ve aygıtların kullanımında güvenlik
Tehlikeli malzemenin sanayide kullanımının güvenliğini 
344.0465'de sınıflayın

*Dinlence/eğlencede güvenlik

* Doğum kontrolü
*Veteriner kamu sağlığı

Polis hizmetleri, kamu güvenliğinin diğer durumları, kamunun ahlak 
ve âdetleriyle bağlantılı anlaşmazlıklar

Temel numara olan 344.05'e, 363.2-363.4'de 363'ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin yangından korunma 344.0537

Cezai soruşturma ve yasanın yaptırım gücü için 345.052'ye hkz.

.06 *Kamu hizmetleri
Standart altbölümler için 344.060001-344.060009'u kullanın
Temel numara olan 344.06'ya 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
kamu konutları 344.063635

.047 2

.047 6 

.048 

.049 

.05



*Eğitim ve okullar
Başka bir talimat verilmedikçe, karmaşık konuları, listedeki en son 
numarada yer alan bu başlığın iki veya daha fazla altbölümündeki 
durumlarıyla birlikte sınıflayın. Örneğin kamu ilkokullarının yerel 
yönetimler tarafından finanse edilmesi 344.07682 (344.074, 344.073 ya da 
344.071 değil)

Eğitime alış-verişi için 344.08'e hkz.

> 344.071-344.074 Eğitim ve okulların türleri
Kapsamlı eserleri 344.07’de sınıflayın

.071 *Kamu eğitimi ve okulları

.072 *Özel eğitim ve okulları

.073 Devlet kademelerine göre
Ulusal, devlet, yerel

.074 Eğitim kademelerine göre
İlk, orta, yüksek

.075 *Okulların, okul görevlilerinin, okul yöneticilerinin sorumluluğu

.076 *Eğitim ve öğretimin finansmanı
Kamu ve özel
Öğrencilere mali yardımı 344.0795'de sınıflayın 

.076 2 *Mali kaynaklar
Örnek: Vergi gelirleri, yatınmlar, doğal kaynaklar, arazi

Eğitime yardım için 344.0763'e hkz.

.076 3 *Eğitime yardım
Devletin yüksek kademeleri tarafından

.076 5 *Harcamalar

.076 7 Okulların belirli türleri
Örnek: Ticaret, meslek okulları 

.076 8 Eğitim ve okulların belirli kademeleri

.076 82 *Okul öncesi ve ilkokul eğitimi
Orta okul eğitimi 344.07683'e alındı 

.076 83 *Ortaokul eğitimi [eski 344.07682]

.076 84 * Yüksek eğitim
Yetişkin eğitimi 344.07685'e alındı 

.076 85 ^Yetişkin eğitimi [eski 344.07684]



.076 9 Belirli eğitim programları
Örnek: Tıp ve halk sağlığı eğitimi, istisnai çocuklar için 
programlar
Bazı eğitim ve öğretim programları uygulayan okullar dahil. 
Örneğin askeri, deniz ticaret akademisi

.077 *Eğıtım ve öğretimin içeriği
Genel yaklaşım: Müfredat programları, dersler, ders kitapları

.078 *Öğretmenler ve öğretim
Sınav, sertifika, kayıt, öğretmenler toplantısı dahil 
îsdihdam haklarını 344.012'de sınıflayın

.079 ^Öğrenciler
Zorunlu eğitim, eğitim hakkı, öğrenciler üzerindeki hukuki otorite, 
test etme dahil

.079 1 *îstisnai öğrencilerin eğitimi
Temel numara olan 344.079 Te, 371.91-371.97'de 371.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin görme özürlü öğrencilerin eğitimi 
344.079111

^ Finansmanı 344.0769'da sınıflayın 

.079 2 *Devam
Ders asma, ders yılı ve günü dahil 

.079 3 *Disiplin ve öğrenci hakları
Öğrencilerin genel haklarını 342.085'de sınıflayın 

.079 4 *Öğrenci yardımları
Örnek: Danışmanlık, personel yardımları 

Çocuk refahı için ayrıca 344.0327'ye hkz.

.079 42 *Okulda öğle yemekleri

.079 5 *Öğrencilere mali yardım
Örnek: Burslar, borçlar 

.079 6 *Okullarda din

.079 8 *Fark gözetme ve ayrımcılık

.08 *Eğitim ve kültür alışverişi

.09 *Kültür ve din
Örnek: Dil yasası (resmi dil ya da belirli bir yargı yetkisince saptanmış 
diller), bayrak yasası

.091 *Tarihi anma toplantıları ve ulusal olaylar
Yasal geçerliliği olan hatıra madalyalar ve paraları 343.032'de sınıflayın



344 Hukuk 344

.092 ^Kütüphaneler ve arşivler

.093 *Müzeler ve galeriler

.094 *Tarihi koruma ve anıtlar
Antik eserler, tarihî binalar, tarihi parklar dahil
Tarihi anma toplantıları ve ulusal olayları 344.09l'de sınıflayın

.095 *Bilim ve teknoloji
Temel numara olan 344.095'e, 341.76752-341.76757'de 341.7675'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Okyanus hukuku 344.0955

.096 *Din

.097 *Sanat ve konusu insan olan bilimler
Müzeler ve galeriler için 344.093'e hkz.

.099 *Eğlenceler-Oyunlar
Profesyonel ve amatör 
Örnek: Boks, at yarışları
Kumarı 344.0542'de, sanat ve konusu insan olan bilimleri 344.097'de 
sınıflayın

•3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları
Temel numara olan 344'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Avustralya'nın sosyal hukuku 344.94, Yeni Güney Galler'in 344.944, Afrika 
ülkelerinin 344.6; sonra çıkan rakama 344.001-344.099'da 344'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Avustralya'nın iş hukuku 344.9401, Yeni Güney 
Galler'in 344.94401, Afrika ülkelerinin 344.601, Avustralya'da çalışma ile 
ilgili idari düzenlemeler 344.940102636

345 *Ceza hukuku
Ceza mahkemeleri ile hukuk mahkemelerinin yargılama usullerine ilişkin 
kapsamlı eserleri 347'de sınıflayın
Standart altbölümler için 345.001-345.009'u kullanın

Bkz. Kılavuz 345

ÖZET
345.01 Ceza mahkemeleri

.02 Suçlar

.03 Suçlular

.04 Cezai ehliyet, sorumluluk, suç

.05 Ceza muhakemeleri usulü

.06 Deliller

.07 Duruşmalar

.08 Çocuk muhakemeleri yargılama usulü

.3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları



*Ceza mahkemeleri
Ceza davalarında uzmanlaşmış mahkemeler, genel hukuk mahkemeler ve 
diğer özel mahkemeler ceza davalarındaki işlevlerine göre burada 
değerlendirilir
Genel yaklaşım; yargı yetkisi, görevliler, mahkeme yönetimi
Savcılar, kamu avukatları (ABD'de devletin sanık için atadığı resmi 
görevli), adli yardım dahil
Özellikle ceza davalarına tahsis edilmiş temyiz mahkemelerini burada 
sınıflayın
Hem medeni hukuk ve hem ceza davalarına bakan temyiz mahkemelemi 
347.03'de, askeri mahkemeleri 343.0143'de sınıflayın

Çocuk mahkemeleri için 345.081'e hkz.

345.02-345.04 Genel değerlendirmeler 
Kapsamlı eserleri 345’de sınıflayın 

.02 *Suçlar
Belirli suçlar ve suç sınıfları ile ilgili belirli mahkemeleri burada 
sınıflayın. Örneğin kişiye karşı işlenmiş suçlarla ilgili mahkemeler 
345.025, cinayetle ilgili belirli bir mahkeme 345.02523
Temel numara olan 345.02'ye, 364.13-364.18’de 364. Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin devlet memurunun işlediği suç 345.0268

Bkz. Kılavuz 345.02 ile 346.03

.03 *Suçlular
Örnek: Suç ortakları, çocuk suçlular, sabıkalılar

.04 *Cezai ehliyet, sorumluluk, suç
Suça azmettirmek; suça teşebbüs; aynı davadan ikinci kez yargılanma;; 
savunmalar dahil. Örneğin cebir, baskı; belirli bir suç için savunma. 
Örneğin meşru savunma

.05 *Ceza muhakemeleri usulü
Adli hata dahil
Ceza adaletinin yönetimi, cezai uygulamayı, mahkeme kurallarını bunda 
sınıflayın
Ceza adaleti ile ilgili disiplinlerarası eserleri 364'de, sadece ceza 
davalarına bakan belirli mahkemelerle ilgili usulü 345.0Tde, özel 
mahkemelerde hem ceza, hem de hukuk işlerine bakılmasını 347.02- 
347.04'de sınıflayın

Delil için 345.06'ya, duruşmalar için 345.07'ye, çocuk 
muhakemeleri usulü için 345.08'enkz

.050 4 Özel konular

.050 42 *Kovuşturma (Takibat)
Savcıları 345.0Tde sınıflayın

.050 44 *Savunma
Devletin sanıklar için görevlendirdiği avukatları (ABD) 
345.01'de, avukat tutma hakkını 345.056'da, savunmaları 
345.04'de sınıflayın

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.052 *Cezai soruşturma ve yasanın yaptırım gücü
Örnek: Gözaltında tutma, haberleşmeyi durdurma (gizlice dinleme, 
mektuplann açılması), kefaletler, suçluları iade, sorgulama, adlî 
yardım
Polisin görevini yerine getirirken yasal olarak yapabileceklerini 
gösteren el kitaplarını burada sınıflayın
Sanıkların haklarını 345.056'da, soruşturma sonuçlarının delil olarak 
kabul edilebilirliğini 345.06'da sınıflayın

.052 2 *Arama ve müsadere

.052 7 ^Tutuklama
Suçun işlenmesini önlemek için yapılan tutuklama dahil

.056 ^Sanığın hakları
Örnek: seri yargılama, jüri yargılaması, avukatlık hizmetleri, 
tutuklama sebebini öğrenebilmek için sanığın derhal mahkemeye 
çıkarılmayı talep etme hakkı, sanığın kendi aleyhinde şahadette 
bulunmasını önleme
Basının adil yargılamayı izlemesinin etkisi dahil 
Yasal yardımı 345.01'de sınıflayın

.06 *Delil
İtirafları burada sınıflayın
Temel numara olan 345.06'ya, 347.062-347.067'de 347.06'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin bilirkişi ifadesi 345.067

.07 *Duruşmalar
Ceza davalarında temyiz işlemleriyle ilgili kapsamlı eserleri 347.08'de, 
belirli suçlarla ilgili duruşmaları 345.02'de, çocuk mahkemelerinde 
davanın dinlenmesi ve duruşmalan 345.087'de sınıflayın

.072 *Duruşma öncesi işlemler
Örnek: İlk duruşma, ifşaat, şartlı tahliye (mahkeme öncesinde 
salıverme), davacının iddiasını çürüten itiraz, mahkemede sanığın 
hüviyetinin belirlenmesi ve sorgulanması, dava taraflarının karşılıklı 
olarak layiha vermesi, büyük jüri yargı usulleri, iddianame, mahkeme 
celpleri

.075 *Duruşma işlemleri
Örnek; Jüriler ve seçimleri, celsenin başlaması, şahitlerin dinlenmesi, 
iddia makamı ve savunmanın son konuşmalan, hüküm

Davaların sonucu için 345.077’ye hkz.

.077 ^Davaların sonucu
Örnek: Tahliye, şartlı tahliye, özel af, memnu hakların iadesi 

.077 2 *Karar (Hüküm)
Belirli cezalar için 345.0773'e hkz.



.077 3 *Belirli cezalar
Örnek: Ölüm cezası

I
.08 *Çocuk muhakemeleri yargılama usulü

Çocuk suçluları 345.03’de, çocukların sorumluluğunu 345.04’de 
sınıflayın

.081 *Çocuk mahkemeleri
Genel yaklaşım: Yargı yetkisi, görevliler, mahkeme yönetimi

.087 *Celseler ve duruşmalar
Duruşma ve duruşma öncesi işlemleri, dumşmalarm düzenini kapsar
Gözaltı ve şartlı tahliye dahil

.3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları
Temel numara olan 345'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Avustralya'nın ceza hukuku 345.94, Yeni Güney Galler'in 345.944, Afrika 
ülkelerinin 345.6; sonra çıkan rakama 345.001-345.087'de 345'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin delil (tanıklık) yasası Avustralya'da 345.9406, 
Yeni Güney Galler'de 345.94406, Afrika ülkelerinde 345.606, Avustralya'da 
delillere dayanan kararlar 345.940602643
tskoçya ve İngiltere için özel gelişmeler aşağıdadır

.411 îskoçya’nın ceza hukuku

.41101 *Ceza mahkemeleri
Genel yaklaşım: Yargı yetkisi, görevliler, mahkeme 
yönetimi
Genel Savcı, Solicitor-General, Ceza (Kamu adına 
kovuşturma yapan ) Konseyi, mahkemenin mali işlerini 
düzenleyenler, hukuki yardım dahil
Sadece ceza davalarına bakan istinaf (temyiz) mahkemelerini 
burada sınıflayın
Hem ceza, hem de hukuk davalarına bakan mahkemeleri 
347.41103’de sınıflayın

.411 012 

.411 014 

.411 016 

.411 016 2 

.411 016 3 

.411 02-.411 07

.411 08

Children’s Hearings (çocuk mahkemeleri) için 
345.41108’e hkz.

*Bölge mahkemesi
*Şeriflik mahkemesi
* Yüksek Adalet Mahkemesi

* İlk kademe Mahkemesi
*Temyiz (istinaf) Mahkemesi

Genel değerlendirmeler ve usul
Temel numara olan 345.41 lQ’a, 345.02-345.07’de 345.0’ı 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin genel cezai usul 
345.41105

Çocuk muhakemeleri usulü
Children’s Hearings (çocuk mahkemeleri) dahil
Çocuk suçluları 345.41103’de, çocukların sorumluluğunu 
345.41104’de sınıflayın

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.42 

.420 1
İngiltere’nin ceza hukuku 

*Ceza mahkemeleri

.420 12

.420 14 

.420 16

Genel yaklaşım: Yargı yetkisi, görevliler, mahkeme 
yönetimi
Başsavcı, kamu adına iddia makamı direktörü, hukuki yardım 
dahil
Sadece ceza davalarına bakan istinaf (temyiz) mahkemelerini 
burada sınıflayın
Hem ceza, hem de hukuk davalarına bakan mahkemeleri 
347.4203’de, çocuk mahkemelerini 345.4208’de sınıflayın
*Magistrate Mahkemesi

Kapsamlı eserler
Magistrate Mahkemesi’nin hukuk davalarında yargı alanını 
347.42023’de sınıflayın

*Crown Mahkemesi
*Queen’s Bench Bölge Mahkemesi Yüksek Adalet Mahkemesi 
Bölümü

.420 18 *Temyiz (İstinaf) Mahkemesi Ceza Bölümü

.420 2-.420 8 Genel değerlendirmeler, usul, çocuk mahkemeleri ve usul
Temel numara olan 345.420’ye, 345.02-345.08’de 345.0’ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çocuk muhakemeleri usulü 345.4208

346 *Özel Hukuk
Uluslararası özel hukuku 340.9'da sınıflayın

ÖZET
346.001-.009 Standart altbölümler

.01 Şahsın hukuku ve aile hukuku

.02 Sözleşmeler ve temsil yetkisi

.03 Haksız fiiler

.04 Eşya (mülkiyet) hukuku

.05 Miras, veraset (halefıyet), emanet sandıkları, kayyımlar

.06 Kuruluşlar (Dernekler)

.07 Ticaret hukuku

.08 Bankacılık ve sigorta

.09 Kıymetli evrak ve teminatlar

.3-.9 Özel yargılama yetkisi ve bölgesi
Standart altbölümler.001-.003 

.004

.005-.009

.01

.012

*Adalet
Standart altbölümler

Şahsın hukuku ve aile hukuku
*Şahsi (kişisel) hal

Örnek: Ad, ikâmetgâh, doğum, ölüm
Medeni haklan kullanma ehliyeti ve kişinin statüsü için 346.013'e 
hkz.



.013 4 

.013 5

.013 8 

.015

.016

.016 3

.016 6

.017

.017 2 

.017 5

.017 8 

.018

*Medeni hakları kullanma ehliyeti ve kişinin statüsü

Ehliyet: Gerçek ve tüzel kişilerin hukuki işlemler yapabilmesi ve yargı 
yoluna başvurabilmesi
Yaşlıların; kölelerin; ırksal, etnik, ulusal, ekonomik grupların; 
özürlü insanların ehliyeti ve statüsü dahil
Bireysel hakları 342.085'de, suçluların rehabilitasyonunu (cezasını 
çektikten sonra suçlunun, bu hüküm dolayısıyla yitirdiği şahsi 
haklarını eski haline iade etme) 345.077'de sınıflayın

*Kadınlar

*Küçükler
Rüşt yaşı dahil

*Zekâ özürlüler ve akıl hastaları

*Aile içi ilişkiler (Aile hukuku)

Evlilik için 346.016'ya; ebeveyn ve çocuk için 346.017'ye hkz.

*Evlilik

Örnek: Evlilik cüzdanları, resmi tören, evlilik dışı ilişki, geçersiz ve 
iptal edilebilir evlilikler, evlenme öncesi sözleşmeler
Evli eşlerin mülkiyeti ile bağlantılı hukuku 346.04'de sınıflayın

*Karı ve koca
Haklar ve görevler
Ev kadınlarının yasal durumu dahil
Evli kadının hukuki durumunu 346.0134'de sınıflayın

*Boşanma, aynlık, evliliğin iptali
Nafaka dahil
Çocuğun geçiminin sağlanmasını 346.0172'de sınıflayın

*Ebeveyn ve çocuk (Nesep hukuku)

Vasilik, meşruluk, gayri meşruluk, ziyaret hakları dahil
Ebeveyn olma hak ve görevlerini, vekil ebeveynliği burada 
sınıflayın

*Çocugun geçimini sağlama (Nafaka)

*Babalık
Nesebin düzeltilmesi ve nesebin reddi dahil 

*Evlat edinme 

*Velayet ve vesayet



.02 ^Sözleşmeler ve temsil yetkisi

Burada belirtilmeyen telirli konudaki sözleşmeler hukukunu hukuki konu 
ile birlikte sınıflayın. Örneğin ortaklık sözleşmesi 346.0682; kontratın 
kendisini hukukun dışındaki konu ile birlikte: Eğer resmi ise 351-354'de, 
örneğin savunma sözleşmeleri 351.755; eğer resmi değilse, l.Tablo'dan 
0687 notasyonunu kullanarak belirli konu ile birlikte, örneğin çatı 
malzemesi sözleşmeleri 695.0687

Bkz. Kılavuz 346.02

.022

.023

.024

346.022-346.025 Sözleşmeler 

Cezai ehliyeti burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 346.02'de, satışı 346.072'de, borcu 346.073'de, burada 
belirtilmeyen belirli bir konu ile ilgili diğer sözleşmeleri, hukuktaki konu ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin ortaklık sözleşmeleri 346.0682

Sözleşme dışı sorumluluk için 346.03'e; cezaî sorumluluk için 
345.04'e; devletin sorumluluğu için 342.088'e; okulların, okul 
görevlileri, okul yöneticilerinin sorumluluğu için 344.075'e hkz.

^Sözleşmelerin genel hükümleri

Örnek: Sözleşmede taraflar, edim, batıl ve iptal edilebilir sözleşmeler, 
temlikler, fesih, sözleşmenin ihlali, hakkın teminine yönelik yasal 
yollar
Belirli türdeki sözleşmelere uygulanmış sözleşmelerin genel 
hükümlerini 346.023-346.025’de sınıflayın

*Kamu sözleşmeleri

Savaş, savunma, araştırma ve geliştirme sözleşmeleri dahil 

*Hizmet sözleşmeleri

Usta-çırak ilişkileri, araç-gerecin haciz altına alınması dahil
Vediayı içeren hizmet sözleşmelerini 346.025'de, temsili 346.029'da, 
iş sözleşmelerini 344.0189l'de sınıflayın

Garantili işlemlerde hapis hakkı için ayrıca 346.074'e hkz.

*Vedia içeren sözleşmeler

Örnek: Umumi mağazalara malların vedia olarak verilmesi, taşınması 
için mal irsaliyesi, otel ve konaklama yerlerinde müşterilerin eşyaları, 
rehinler

*Temsil ve sözleşme benzeri

Velayetname, sebepsiz zenginleşme dahil 

*Haksız fiiller
Savunmaları, sözleşme dışı sorumluluğu; başkalarının haksız fiililerinden 
sorumluluğu burada sınıflayın. Örneğin müstahdemler
Tazminatları 347.077’de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 345.02 ile 346.03

.025

.029

.03



.031 Belirli durumdaki kişilerin sorumluluğu

Örnek: İşverenler, şirket yöneticileri, hastaneler
. Belirli durumdaki kişilerin, belirli hallerdeki sorumluluğunu

346.032-346.038'de sınıflayın

.032 *thmal ve kusur

Müterafık kusur dahil
Yanlış ve ihmali 346.033'de sınıflayın

.032 2 *Kazalar
Örnek: Taşımacılıkta kazalar, sanayi kazaları
İnsanın bedeni zararı ya da ölümüyle sonuçlanan kazaları 
346.0323'de sınıflayın

.032 3 *Bedeni zarar ve kusura dayanan ölüm

.033 *Kişiye karşı haksız fiiller

Örnek: Şahsa tecavüz ve dövme, yanlış tutuklama ve yasal olmayan 
hapis, yasal yolların kötüye kullanılması, özel hayata (gizliliğe) 
saldırı, yanlış ve ihmal

Kazalar için 346.0322'ye, hakaret (sövme) için 346.034’e bkz.
.033 2 *Tıbbi yanlış veya ihmalli tedavi
.034 *Basm yoluyla ve sözle hakaret (Sövme)

.036 *Eşyaya karşı haksız fiiller

Örnek: İstirdat (zaptolunan malı geri alma) davası ve değiştirme, 
başkasının malına ve hakkına tecavüz, dolandırıcılık ve hile, 
başkasına ve malına zarar verme, haksız kayıt
Haksız kaydı, özel hayatın gizliliğine tecavüz olarak 346.033'de 
sınıflayın

.038 *Ürün sorumluluğu

Kusur sorumluluğunu burada sınıflayın 
[.038 2] Ürün sorumluluğu

Numara kullanılmıyor, 346.038'de sınıflayın

.04 *Eşya (mülkiyet)

Evlilik münasebeti ile ilgili eşyayı burada sınıflayın 
Kamu mallan için 343.02’ye hkz.
ÖZET

346.042 Eşya üzerinde sahip olunan mülkiyet türleri
.043 Emlak (taşınmaz)
.044 Emlağm devletçe denetlenmesi ve düzenlenmesi
.045 Bölgesel planlama ve kent planlaması
.046 Belirli türdeki arazi ve doğal kaynakların devletçe denetlenmesi ve 

düzenlenmesi
.047 Menkul (taşınır) eşya üzerinde sahip olunan hak 
.048 Gayri maddi eşya



.042

.043

.043 2

.043 3

Eşya üzerinde sahip olunan mülkiyet türleri

Müşterek, karı-kocanın ortak malları, müstakil eşya 
Örnek; Gelecekteki haklar(müeccel haklar, beklenen haklar)

*Emlak (taşınmaz)

Arazi, bir gayrimenkule sabit ve devamlı olarak eklenen şeyler, doğal 
kaynaklar
Karavanlar, yüzme havuzları dahil

Devlet denetimi ve düzenlemesi için 346.044'e bkz.
Bkz. Kdavuz 333.1-333.5 ile 346.043 

^Mülkiyet (Arazi mülkiyeti)
Emlak türleri, örneğin mutlak ayni hak, müşterek mülkiyet; 
mülkiyetin ferileri; örneğin, sınırlar, su hakları (nehir 
kenarlarında oturanların hakları)
Tahliye, geri alma, başkasının mülkünü işgal edenlerin 
(gecekonducuların) hakları, araştırma, denetleme dahil

*Yatay mülkiyet ve müşterek mülkiyet (Bir ülkede birkaç devletin 
müşterek mülkiyeti)

Zamanı paylaşma dahil
.043 4 *Kira münasebeti

Arazi sahiplerini ve kiracıları burada sınıflayın
Tahliye etmeyi 346.0432'de sınıflayın

.043 44 *Kira bedeli
Kira denetimi dahil

.043 46 *Kira mukavelesi

.043 462 *Ticari kira mukavelesi

.043 48 ^Tarımsal kiralama
Tarımsal kiralamanın belirli durumlarını 346.04344- 
346.04346'da sınıflayın

.043 5 *îrtifak hakları (Başkasına ait gayrimenkulden yararlanma hakkı)
Geçit irtifakı dahil 

.043 6 *Devir
Temlik üzerindeki tahditler, arazi holdinglerinin birleşmesi dahil 
Miras ve veraseti (halefiyet) 346.052-346.057'de sınıflayın 

Temlik muamelesi için 346.0438’e hkz.
.043 62 *Kazanma ve satın alma

Örnek: Şufa (herkesten önce satın alma) hakkı
Uluslararası hukukta şufa hakkı için ayrıca 341.754'e hkz.

.043 63 *Satış
Emlak işlerini 346.0437'de sınıflayın 

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



-C43 64

.(43 7

.(43 73

.(43 77 

.(43 8

.044

.045

.046

.047

*lpotekler
Hakkın (tanınan süre içinde kullanılmaması nedeniyle) 
düşmesini burada sınıflayın

*Emlakl işleri
Gayrimenkule kıymet biçilmesi dahil
Emlak işlerinin belirli bir genel idari işlevini .. 
düzenlemeyi, hukuktaki işlev ile birlikte sınıflayın. Örneğin 
kuruluş 346.065, işçi ücretleri 344.0121
*Kapatma ve hesapları tasfiye etme

Taahhütnameler (üçüncü kişilere verilen ve ancak belirli 
koşullarda geçerli olan) dahil

*Parsellenmiş arazi
*Temlik (Emlak mülkiyetini başkasına terk)

Temlik senetleri, arazinin tescili ve beyanı, mülkiyet hakları, tapu 
senetleri, tapu senedi özetleri, tapu senedi araştırmaları dahil

*Emlağın devletçe denetlenmesi ve düzenlenmesi

Toprak reformunu; doğal kaynakların korunması, düzenlenmesi, 
denetlenmesini; kamuya ait gayrimenkul ve menkul eşyanın devletçe 
denetlenmesi ve düzenlenmesine ilişkin kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Toprak sahibi veya kiracı olarak devleti 346.0434'de sınıflayın

Kira denetimi için 346.04344'e; bölgesel planlama ve kent 
planlaması için 346.045'e; belirli türdeki arazilerin ve doğal 
kaynakların denetlenmesi için 346.046'ya bkz.
Kamu gayrimenkullerinin denetlenmesi ve kullanımı için 
ayrıca 343.0256'ya bkz.

*Bölgesel planlama ve kent planlaması

Bölgelere ayırma, arazi kullanımı, bölgesel planlama, kent planlaması 
veya arazi kullanımı ile ilintili imar yasaları, reklam yerleriyle ilgili 
kısıtlamalar dahil
Bina yapımının yönetimine ilişkin düzenlemeleri 343.07869'da 
sınıflayın

Belirli türdeki arazi ve doğal kaynakların devletçe denetlenmesi ve 
düzenlenmesi

Temel numara olan 346.046'ya, 333.7-333.9'da 333'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin eğlence/dinlence alanlarının denetimi 
346.04678

*Menkul (taşınır)eşya üzerinde sahip olunan hak 

Menkul eşya
Leasing (fmansal kiralama) dahil. Örneğin bilgisayar leasingi 
Karavanları 346.043'de sınıflayın

Emlak için 346.048'e; satış için 346.072’ye bkz. 
*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.048 *Gayrimaddi eşya

Kamunun ariyet hakları dahil
Fikri hakları, sınai hakları(endüstriyel niteliği olan gayrimaddi eşya) 
örneğin ticaret ünvanı, lisans, imtiyaz hakkı, ticaret yerinin müşterisi, 
mevkii, itibarı vs. gayrimaddi unsurları) burada sınıflayın

Teminatlar için 346.096'ya hkz.
.048 2 *Telif hakları
.048 4 ^Tasarımı koruma
.048 6 *Patentler
.048 8 *Ticari markalar

.05 *Miras, veraset (halefiyet), emanet sandıkları, kayyımlar

.051 *Mahfuz hisse ve tasarruf nisab

.052 *Miras ve veraset

Vasiyet olmayan hallerde veraset dahil
Vasiyet uygulaması, miras (tereke, mal-mülk) planlamasını burada 
sınıflayın
Vergilerden kaçınmak için miras (tereke) planlamasını 343.053'de 
sınıflayın

Vasiyetname için 346.054'e, mirasın idaresi için 346.056'ya hkz. 
.054 * Vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri

.055 *Ölüme bağlı tasarruflarda tenkis ve iade

.056 ^Terekenin (Mirasın) idaresi

Vasiyetnamelerin uygulanması dahil 
Mirasın reddi için 346.057'ye hkz.

.057 *Mirasın reddi

.058 *Mirastan iskat ve mirastan mahrumiyet

.059 *Emanet sandıkları ve kayyımlar

.06 *Kuruluşlar (Demekler) Şirketler hukuku

Kuruluş, mülkiyet, yönetim

Belirli tipteki işletmelerle bağlantılı şirketlerin örgütlenmesini burada 
sınıflayın. Örneğin, demiryolu şirketlerinin örgütlenmesi
İşçi sendikalarının örgütlenmesini 344.0188'de sınıflayın

ÖZET
346.062 Genel hükümler

.063 Muhasebe

.064 Kâr amaçlı olmayan kuruluşlar

.065 Ticari işletmeler

.066 Şirketler

.067 Devlet şirketleri

.068 Hükmi şahsiyet kazanmamış ticari işletmeler



.062

.063

*Genel hükümler

Örnek; Tescil, toplantılar
Belirli türdeki kuruluşlar hakkındaki genel hükümleri 
346.064-346.068'de sınıflayın

^Muhasebe

Belirli türdeki kuruluşlar için muhasebeyi 346.064-346.068'de 
sınıflayın

.064

.065

.065 2

.066

346.064-346.068 Belirli tür kuruluşlar

Muhasebe, toplantılar, kayıt (tescil) işlemlerini burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 346.06'da sınıflayın

*Kâr amaçlı olmayan kuruluşlar

Örnek: Hükmî şahsiyeti olmayan dernekler, ticaret odaları, kâr amaçlı 
olmayan şirketler
Yardım sandıkları ve fonları dahil

*Ticari işletmeler

Kıymet takdiri, ticari satışlar, ticaret sicili kayıtları dahil
Özel türde bir işletmenin kayıt mecburiyetini, o türle birlikte, örneğin 
bir devlet işletmesinin kayıt mecburiyetini 346.067'de; özel bir konu 
ile ilgili mecburiyetini konu ile birlikte, örneğin iş kazası tazminatı 
kayıtlarını 344.02l'de, sınıflayın

Şirketler için 346.066'ya; hükmî şahsiyeti kazanmamış ticari 
kuruluşlar için 346.068'e hkz.

*Küçük ticari faaliyetlerr
Küçük şirketleri 346.066'da sınıflayın

^Şirketler

Şirketler ve ticaret hukuku ile ilgili kapsamlı eserleri 346.07'de, devlet 
şirketlerini 346.067'de, belediye işletmelerini 342.09'da sınıflayın

> 346.066 2-346.066 6 Şirketler hukukunun belirli durumları
Kapsamlı eserleri 346.066'da sınıflayın 

.066 2 *Kuruluş
İmtiyazlar, yönetmelikler, sermaye arttırımı, yatırım bankacılığı, 
tasfiye (likidasyon) dahil

.066 22 *Şirket

.066 26 *Yeniden örgütlenme
Kazançlar ve birleşmeler dahil

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.066 4

.066 42 

.066 45

.066 48 

.066 6

.066 8

* Yönetim
Kayıtlar dahil 

*Çalışanlar 

^Toplantılar
Hissedarlar toplantılarını 346.0666'da sınıflayın 

*Muhasebe

*Menkul kıymetler ve menkul kıymet sahipleri
Hissedarların oylaması ve toplantıları dahil
Kıymetli evrakın pazarlamasını 346.092'de; borç tekliflerini, 
hukukta uygulandıkları konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin 
borçların tasfiyesi için yapılan borç teklifleri 346.077, hazine 
bonoları için yapılan borç teklifleri 346.0922

Şirket türleri
Örnek: Borsada hisse senetlerinin alım satımı yapılmayan 
şirketler, aile şirketleri, anonim şirketler, limited şirketler, şahıs 
şirketleri, kamu limited şirketleri; kooperatifler, holdingler, küçük 
tasarrufları teşvik eden ve borç veren kredi birlikleri
Belirli türdeki şirketlere uygulanan şirketler hukukunun belirli 
durumunu 346.0662-346.0666'da sınıflayın

Kâr amaçlı olmayan şirketler için 346.064'e; devlet şirketleri 
için 346.067'ye hkz.

*Devlet şirketleri

Örnek: Quangolar
Belediye işletmelerini 342.09'da sınıflayın

*Hükmî şahsiyet kazanmamış ticari kuruluşlar

Örnek: Sendikalar, arazi vakıfları, tek başına çalışan tüccarlar 

*Ortaklıklar 

*Ticaret hukuku

Ticaret hukuku ile ilgili kapsamlı eserleri; yabancı ülkeler tarafından 
yönetilen ticari yatırımlarla ilgili özel yargı yetkisine ilişkin hukuku 
burada sınıflayın. Örneğin yabancı ülkelerin Çin'deki işlerinin idaresi ile 
ilgili Çin hukuku 346.5107
Ticaret hukukunun burada belirtilmeyen belirli bir dalım, konu ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin vergi hukuku 343.04, sigorta hukuku 346.086

Bkz. Kılavuz 338.09 ile 338.6042, 332.67309, 346.07, 658.11, 658.21, 
T1-068

*Satış

Şartlı ve teminatlı satışlarla ilgili ticari işlemleri 346.074'de; emlak 
satışını 346.04363'de, ticari teşebbüslerin satışlarını 346.065'de 
sınıflayın *

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin

.067

.068

.068 2 

.07

.072



.073 *Borç

Tarımsal ve tüketici kredileri, faiz, tefecilik, ariyete sadakat dahil
Teminatlı borç işlemlerini 346.074'de sınıflayın

.074 *Teminat altına alınmış işlemler

Örnek; Menkul rehni; hapis hakkı, kefillik ve garanti; şartlı 
satışlar (taksitli satışlar, kiralayarak satın alma); bankalann yaptıkları 
ödemeler için teminatlar
İpotekleri 346.04364'de, bir ekonomik yardım biçimi olarak ipotekli 
sigortayı 343.0742'de sınıflayın

Araç-gerecin haciz altına alınması için ayrıca 346.024'e hkz.

.077 *Borçlu ve alacaklı

Borçların tahsili, alacaklıların zararının tazmin edilmesi, borçlulann 
mağduriyetlerinin izalesi dahil

iflas için 346.078'e hkz.

.078 *îflas

Tasfiye memurluğu (davalı malların idaresi) dahil
Borçlarını ödemede âciz olma durumunu burada sınıflayın

.08 Bankacılık ve sigorta

.082 *Bankalar ve bankacılık

Temel numara olan 346.082'ye, 332.1-332.3'de 332'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin bankacılığın, çeşitli yerlerde şubeleri olan 
birkaç büyük banka tarafından yapıldığı sistem (branch banking) 
346.08216
Yatırım bankacılığını 346.0662'de; bankaların belirli genel İdarî 
işlevlerinin düzenlenmesini, hukuktaki işlev ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin tüzel kuruluş 346.()662, ücretler 344.0121

Borç için 346.073'e hkz.

.086 *Sigorta

Temel numara olan 346.086'ya, 368.01-368.88'de 368'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin yangın sigortası 346.08611; ancak, sosyal 
sigortayı 344.02'de sınıflayın
Sigorta şirket ve acentalarının belirli bir genel idari işlevinin 
düzenlenmesini, hukuktaki işlev ile birlikte sınıflayın. Örneğin tüzel 
kuruluş 346.0662, ücretler 344.0121

.09 *Kıymetli evrak ve teminatlar

.092 ^Kıymetli evrak

Borsa, transfer, satış, pazarlama
Kıymetli evrak ihracını 346.0662'de; bir şirketin, kıymetli
evrakı geçerli hale getirebilmesi için yapması gerekenleri 346.0666'da
sınıflayın

Bir borçlunun, geri ödeyeceğine dair söz vererek temin etmek 
zorunda olduğu hir horca ilişkin teminat için ayrıca 346.074'e 
hkz.



.092 2

.092 6

.096

.3-.9

Kıymetli evrakın belirli türleri
Örnek: Senetler, stoklar, karşılıklı sermayeler 
Devlet tahvilleri dahil
Kıymetli evrakın belirli türlerini pazarlayan kuruluşları 
346.0926'da sınıflayın

^Pazarlama acentaları ve organizasyonları
Örnek: Perakendeci veya toptancı firmalar, komisyoncular, 
menkul kıymetler borsası
Bir şirkete ait kıymetli evrakın doğrudan yatırım kuruluşlarına 
satılması, nominal değerde değişiklik dahil
Yatırım bankacılığını 346.0662'de; kıymetli evrak pazarlamasıyla 
ilgili kuruluşların nelirli genel İdarî işlevlerinin düzenlenmesini, 
hukuktaki işlev ile birlikte sınıflayın. Örneğin kuruluş 346.065, 
ücretler 344.0121

*Teminatlar

Örnek: Çekler, kambiyo senetleri, poliçeler, satıcı tarafından keşide 
edilen ve alıcı tarafından kabul edilen, faiz uygulanmayan poliçeler, 
emre yazılı senetler, antrepo makbuzları

Kıymetli evrak için 346.092'ye hkz.
Belirli yargı yetkileri ve alanları

Temel numara olan 346'ya, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Avustralya özel hukuku 346.94, Yeni Güney Galler'in 346.944, Afrika 
ülkelerinin 346.6; sonra çıkan rakama 346.001-346.096'da 346Vı izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Avustralya mülkiyet hukuku 346.9404, Yeni 
Güney Galler'in 346.94404, Afrika ülkelerinin 346.604, Avustralya mülkiyet 
yasaları 346.94040263

*Hukuk Muhakemeleri Usulü ve mahkemeler
Hukuk muhakemeleri ve ceza usulüne ilişkin kapsamlı eserleri, devletin yargı 
erkini, adalet teşkilatının yönetimini burada sınıflayın
(Seçenek: Hukukun belirli alanlarına ilişkin mahkemeleri ve usulü burada 
sınıflayın; belirli konular için, 342-347 'deki tablodan 0269 notasyonunu 
kullanmayı tercih edin)
Standart altbölümler için 347.001-347.009'u kullanın 
Cezaî işlemler ve mahkemeleri 345'de sınıflayın 

İdari usul için 342.066'ya hkz.
Bkz. Kılavuz 347

ÖZET
347.01 Mahkemeler

.02 Genel mahkemeler

.03 Temyiz mahkemeleri

.04 Özel mahkemeler

.05 Yargılama usulünün genel değerlendirmesi

.06 Delil

.07 Duruşmalar

.08 Temyiz işlemleri

.09 Tahkim, arabuluculuk, uzlaştırma

.3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları



.012

.013

.014

.016

.017

* Mahkemeler

Çocuk mahkemelerini ve yargılama usulünü 345.08'de; geçici 
mahkemelerini 342.062'de; belirli bir konu ile ilgili mahkemeleri, 342-347 
altındaki tablodan 0269 notasyonunu kullanarak hukuktaki konu ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin vergi mahkemeleri 343.040269

Belirli yargı yetkileriyle ilgili mahkemeler için 347.02-347.04'e hkz.

*Genel değerlendirmeler

Güçler, işlevler, yargı yetkileri, örgüt
Yasaların, idari karar ve tasarrufların hukuki değerlendirmesi, ölüme 
bağlı tasarruflarla ilgili davalara bakan mahkemesine (ağır ceza 
mahkemesi) bilerek karşı çıkan ve itaatsizlik edene karşı güç 
kullanması, takdir yetkisi, yargı hatası dahil
Bir suç olarak mahkemeye itaatsizliği 345.0234'de sınıflayın

* Yargı yönetimi

Mahkemenin iş yükü, takvimler, kayıtlar, yargı yönetimindeki 
kadrolar
Adalet istatistikleri, maliyet-fayda anlamında bir mahkemenin ardarda 
iş yapmasının maliyeti dahil
Yargıçları 347.014'de, diğer görevlileri 347.016'da sınıflayın

* Yargıçlar

Genel yaklaşım; Tayin, görev süresi, emeklilik, işten çıkarılma 
(ihraç), disiplin
Belirli bir rnahkemenin üyesi olan bir yargıcı, mahkeme ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin Ingiltere Yüksek Adalet Mahkemesi'nin yargıçları 
347.4202534, bir çocuk mahkemesinin yargıçları 345.081

Diğer görevliler

Örnek: Mübaşirler, komiserler, jandarmalar, kâtipler, mahkeme 
raportörleri, şüpheli ölümlerin nedenini inceleyen memurlar, sulh 
hakimleri, noterler

*Adli (hukuki) yardım

Adli yardımla ilgili disiplinlerarası eserler 362.58’e alındı
Ceza davalarında adli yardımı 345.0l'de, bir refah hizmeti olarak adlî 
yardımı 362.58'de sınıflayın

347.02-347.04 Belirli yargı yetkisi alanı olan mahkemeler 
Belirli mahkemelerdeki işlemleri burada sınıflayın 
t ile işaretlenmiş her altbölüme aşağıdaki gibi ekleyin:

3
34
36
5

Genel değerlendirmeler
Örnek: Güçler, işlevler, yargı yetkileri, örgüt 

Yargı yönetimi 
Yargıçlar 
Diğer görevliler 

Kurallar

Kapsamlı eserleri 347.0l'de sınıflayın 
*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.03

.033

.035

.04

347.02-347.03 Genel yargı yetkisi olan mahkemeler

Kapsamlı eserleri 347.0l'de, mahkemelerin belirli kademelerdeki yargılama 
usulünü 347.05-347.08'de sınıflayın

*|Genel mahkemeler

Ülkelerin mahkemelerini ve Birleşik Devletlerde adları Bölge, İlçe, 
Eyalet, Yerel Yönetim, Yüksek mahkeme olan mahkemeleri burada 
sınıflayın

Temyiz mahkemeleri

Temyiz mahkemeleriyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
İhtisaslaşmış yargı yetkisi olan temyiz mahkemelerini 347.04'de, sadece 
ceza davalarına tahsis edilenleri 345.0l'de sınıflayın

*$İstinaf mahkemeleri

En yüksek mahkeme ile dava mahkemeleri arasındaki mahkemeler

*tSon olarak başvurulan mahkemeler (Yüksek mahkemeler)

*Özel mahkemeler

Genel yaklaşım; Güçler, işlevler, yargı yetkisi, örgüt, yargıçlar, diğer 
görevliler, kurallar, işlemler
Örnek: Deniz hukuku mahkemeleri, tazminat mahkemeleri
Belirli bir konu ile ilgili mahkemeleri, 342-347 altındaki tablodan 0269 
notasyonunu kullanarak, hukuktaki konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin 
vergi mahkemeleri 343.040269

> 347.05-347.08 Yargılama usulü

Mahkemelerin belirli kademelerdeki yargılama usulünü burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 347.05'de sınıflayın

.05 ^Yargılama usulünün genel değerlendirmesi

Yargılama usulü ile ilgili kapsamlı eserleri, basın özgürlüğü ile âdil 
yargılama ilişkisini burada sınıflayın
Belirli mahkemelerdeki yargılama usulünü 347.02-347.04'de; belirli bir 
konuya göre yapılan yargılama usulünü, 342-347 altındaki tablodan 0269 
notasyonunu kullanarak, hukuktaki konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin 
vergi konularında mahkemenin yargılama usulü 343.040269

Delil için 347.06'ya; duruşmalar için 347.07'ye; temyiz usulü için 
347.08'e hkz. ' '

.050 4 *Dava açma usulü
Biçim, usûl, bir hukuk davasını oluşturma ve yönetmenin usulü, 
mahkemede duruşma ya da mahkemelerin önceki kararlarına ve 
düzenlemelere göre veya hukukun öngördüğü ilkelere ve kurallara 
göre birbirini izleyen bütün aşamalarından sonuna kadar diğer 
yargı işlemleri

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin 
t347.02-347.04'de belirtildiği gibi ekleyin



.051 *Mahkeme kuralları

Belirli mahkemelerin, yargı yetkilerinin belirli türlerine sahip olan 
mahkemelerin kurallarını 347.02-347.04'de sınıflayın

.052 Dilekçeler, davalann sınırlanması, dumşmada taraflar, jüri ile
yargılama

Savunmayı burada sınıflayın

.053 Dava türleri

Örnek: Bireysel, grup halinde, şahsi eşyayla ilgili, yasalarla ilgili

.055 Usûller ve usul kitapları

Belirli bir konuya ilişkin usûl ve usûl kitaplarım, 342-347 altındaki 
tablodan 0269 notasyonunu kullanarak, hukuktaki konu ile birlikte 
sınıflayın

.06 *Delil

.062 *Kabul edilebilirlik

.064 Türleri

Örnek; Dolaylı olarak kanıtlanan, tatbikatla gösterilen, belgelere 
dayanan, kulaktan dolma, psikolojik, koşullardan çıkarılan deliller
Duruşma usûlü için kayıtların yorumlanması yöntemleri dahil. 
Örneğin muhasebe kayıtlan, hastane kayıtları

Tanıklık için 347.066'ya bkz.

.066 ^Tanıklık

Genel yaklaşım: Ehil olma, bağışıklıklar ve dokunulmazlıklar, 
önceliği olan görüşmeler, duruşmaya katılma zorunluluğu
Tanıklann dinlenmesini 347.075'de sınıflayın

Bilirkişi tanıklığı için 347.067'ye bkz.

.067 *Bilirkişi tanıklığı

Adli tıbbı, adli psikiatriyi 614.l'de; suçun meydana çıkarılmasında 
bilimin kullanılmasını 363.25'de sınıflayın

.07 *Duruşmalar

Belirli bir konu ile ilişkili bir duruşmayı,, hukuktaki konu ile birlikte, 
örneğin bir ürün sorumluluğu davasını 346.038’de; belirli bir konu ile 
ilgili dumşma işlemlerini, hukuktaki konu ile birlikte, 342-347 altındaki 
tablodan 0269 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin ürün 
sommIuluğu duruşmalan 346.0380269

.072 *Duruşma öncesi işlemler

Örnek: Dava taraflarının karşılıklı olarak layihalar (görüş ve 
düşüncelerini bildiren yazılar) vermeleri, ilanların yayınlanması, 
davetiye gönderme, duruşma öncesi keşif işlemleri, duruşma öncesi 
görüşmeleri, dilekçeler

.075 *Duruşma işlemleri

Örnek; Açık celse, tanıkların dinlenmesi, duruşma özetleri, jüri 
kararlan



.075 2

.075 8 

.077

.08

*Jüri ve jürinin seçimi
Jüriye bilgi vermeyi 347.0758'de sınıflayın 

*Jüriye bilgi verme 

* Kararlar

Tazminatlar, kararın infazı, mahkeme masrafları, haciz müzekkeresi 
ve haciz dahil

*Temyiz usulü

Ceza davalarındaki temyizlerle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Hem özel hukuk hem de ceza davası duruşmalarına bakan belirli temyiz 
mahkemelerindeki işlemleri, sadece özel hukuk davalanna bakmakla 
görevli belirli temyiz mahkemelerini 347.03-347.04'de; sadece ceza 
davalarına bakmakla görevli temyiz mahkemelerindeki işlemleri 
345.01'de sınıflayın

*Tahkim, arabuluculuk, uzlaştırma 
Tahkim: Uyuşmazlıkları hakemle çözme 
Tartışarak çözüme ulaşmayı burada sınıflayın

.3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları
Temel numara olan 347'ye, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Avustralya'da özel muhakeme usûlleri ve mahkemeleri 347.94, Yeni Güney 
Galler'de 347.944, Afrika ülkelerinde 347.6; sonra çıkan rakama, 347.001- 
347.09'da 347'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Avustralya'da tanıklık 
yasası 347.9406, Yeni Güney Galler'de 347.94406, Afrika ülkelerinde 
347.606; tanıklıkla ilgili Avustralya mahkeme kararlan 347.940602643
Iskoçya, İngiltere, ABD için özel gelişmeler aşağıdadır

Iskoçya’da hukuk usulü ve mahkemeler
^Mahkemeler

.09

.411 

.411 01
Temel numara olan 347.41 lOl’e, 347.012-347.017’de 
347.01’i izleyen numaralan ekleyin. Örneğin genel 
değerlendinneler 347.411012

Belirli vargı yetkileri olan mahkemeler için 
347.41102-347.41104’e hkz.

347.411 02-347.411 04 Belirli yargı yetkileri olan mahkemeler
j: ile işaretli her altbölüme, 347.02-347.04 altında belirtildiği gibi ekleyin. 
Örneğin Şerif mahkemesi 347.4110212
Kapsamlı eserleri 347.4110l’de sınıflayın

> 347.411 02-347.411 03 Genel yargı yetkileri olan mahkemeler

Kapsamlı eserleri 347.41101’de, mahkemelerin belirli kademelerindeki usulü 
347.41105-347.41108’de sınıflayın

.411 02 *Özgün (orijinal) yargı yetkisi olan mahkemeler
*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin



.411 021

.411 023

.411 024 

.411 03

.411 032 

.411 035 

.411 039 

.411 04

.411 05-.411 09

*tŞerif mahkemesi 
Kapsamlı eserler
Şerif mahkemesinin cezai yargı yetkisini 345.411014’de, 
Şerif-Principal’in temyiz yetkisini 347.411032’de 
sınıflayın

*$Session mahkemesi
Outer House için 347.411024'e; Inner House için 
347.411035'e hkz.

*^Session Mahkemesi’nin Outer House’u

Temyiz yetkisi olan mahkemeler
Temyiz mahkemeleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Sadece ceza davalarına bakan temyiz mahkemelerini 
345.41 lOl’de, ihtisaslaşmış temyiz mahkemelerini 
347.41104’de sınıflayın

*tŞerif Principal

*tSession Mahkemesi’nin Inner House’u 

*^Lordlar Evi (Son karar mercii)

İhtisaslaşmış mahkemeler
Genel yaklaşım: Güç, işlevler, yargı yetkisi, idare, hakimler, 
diğer resmi görevliler,kurallar, usul
Örnek: Lisans mahkemeleri. Lisans temyiz mahkemeleri. Lord 
Lyon Mahkemesi
Belirli bir konu ile ilgili mahkemeleri, hukuktaki konu ile 

birlikte, 342-347’deki tablodan 0269 notasyonunu kullanarak 
sınıflayın. Örneğin Exchequer Mahkemesi 343.411040269

Usul ve hakemlik
Temel numara olan 347.41 lO’a, 347.05-347.09’da 347.0’ı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin delil 347.41106

.42 

.420 1

Hukuk usulü ve İngiltere mahkemeleri
*Mahkemeler

Temel numara olan 347.4201’e, 347.012-347.017’de 347.01’i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin genel değerlendirmeler 
347.42012

Belirli yargı yetkileri olan mahkemeleri için 
347.4202-347.4204'e hkz.

> 347.420 2-347.420 4 Belirli türde yargı yetkileri olan mahkemeler
tile belirtilen her altbölüme, 347.02-347.04’de belirtildiği gibi ekleyin, 
%alet Mahkemesinin yargı yetkisi 347.420212
Kapsamlı eserleri 347.420l’de sınıflayın

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin 
t347.02-347.04'de belirtildiği gibi ekleyin



.420 2 

.420 21 

.420 23 

.420 25

347.420 2-347.420 3 Genel mahkemeler
Kapsamlı eserleri 347.420rde, mahkemelerin belirli kademelerindeki 
işlemleri 347.4205-347.4208’de sınıflayın

Özgün (orijinal) yargı yetkisi olan mahkemeler

*j;County Mahkemesi

^^Magistrates Mahkemesi’nin İçişleri Mahkemesi 

Yüksek Adalet Mahkemesi 
Kapsamlı eserler
Aile Bölümü’nü 346.420150269’da sınıflayın

Chancery Bölümü için 347.42026’ya; Queen s Bench 
Bölümü için 347.42027’ye hkz.

Yüksek Adalet Mahkemesi’nin Chancery Bölümü

*$Yüksek Adalet Mahkemesi’nin Queen’s Bench Bölümü
Queen’s Bench Bölümü’nün Bölge Mahkemesi için 
345.42016’ya hkz.

Yüksek Mahkeme
Yüksek Adalet Mahkemesi için 347.42025’e; Crown 
Mahkemesi için 345.42014’e; Temyiz Mahkemesi için 
347.42032’ye hkz.

Temyiz yetkisi olan mahkemeler
Temyiz mahkemeleriyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Sadece ceza davalarına bakan temyiz mahkemelerini 345.4201 ’de, 
ihtisaslaşmış temyiz mahkemelerini 347.4204’de sınıflayın

*j:Temyiz mahkemesi
Ceza Bölümü için 345.42018’e; Hukuk Bölümü için 
347.42035’e hkz.

*j:Temyiz Mahkemesi Hukuk Bölümü

*j:Lordlar Evi (Son karar mercii)
Cezai ve hukuki yargı yetkisi

ihtisas mahkemeleri
Genel yaklaşım: güçler, işlevler, yargı yetkisi, idare, yargıçlar, 
diğer görevliler; kurallar, usul
Örnek: İmtiyaz Konseyi Yargı Komitesi
Belirli bir konu ile ilgili mahkemeleri, hukuktaki konu ile birlikte, 
342-347’deki tablodan 0269 notasyonunu kullanarak sınıflayın. 
Örneğin Lands Tribunal 346.420430269

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin 
j:347.02-347.04'de belirtildiği gibi ekleyin

.420 26 

.420 27

.420 29

.420 3

.420 32

.420 35 

.420 39

.420 4



.73

•42( 5-420 9 Usul ve hakemlik
Temel numara olan 347.420’ye347.05-347.09’da 347.0T izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin delil 347.4206

Hukuk usulü ve ABD mahkemeleri
Federal usul ve mahkemeler; devletin ulusal ve bölgesel ele almışı ve 
yerel usul ve mahkemeler

Hukuk usulü ve belirli eyalet ve bölgelerin mahkemeleri için 347.74- 
347.79’a bkz.

*Mahkemeler
Temel numara olan 347.731’e, 347.012-347.017’de 347.01’i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin yargıçlar 347.7314

Belirli mahkeme sistemleri için 347.732-347.734’e bkz.

.7322

.7324

.7326

347.732-347.734 Belirli mahkeme sistemleri
Kapsamlı eserleri 347.73l’de sınıflayın

.732 ^Federal mahkemeler
Temel numara olan 347.732’ye Ot ekleyin; sonra 347.02-347.04’de 
belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin federal yargıçlar 347.732034

347.732 2-347.732 8 Belirli yargı yetkileri olan federal mahkemeler
Belirli mahkemelerdeki usulü burada sınıflayın
|ile belirtilen her altbölüme, 347.02-347.04’de belirtildiği gibi ekleyin. 
Örneğin Yüksek Mahkeme kurallan 347.73265
Kapsamlı eserleri 347.732’de sınıflayın

347.732 2-347.732 6 Genel yargı yetkisi olan federal mahkemeler
Kapsamlı eserleri 347.732’de, mahkemelerin belirli kademelerindeki usulü 
347.735-347.738’de sınıflayın

*tBölge mahkemeleri
Özgün (orijinal) yargı yetkisi olan mahkemeler 

*$Temyiz mahkemeleri
Yüksek mahkeme için 347.7326’ya hkz. 

Yüksek Mahkeme
*342-347'ie belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin 
$347.02-347.04’de belirtildiği gibi ekleyin
t Standart altbölümler için 00 ekleyin; l.Tablo’nun başındaki talimatlara bkz.



.732 8 İhtisas mahkemeleri
Genel yaklaşım: Güçler, işlevler, yargı yetkisi, idare, yargıçlar, 
diğer görevliler, kurallar, usul
Örnek: ABD Gümrük ve Patent Temyizleri Mahkemesi
Belirli bir konu ile ilgili mahkemeleri, ABD hukukundaki konu ile 
birlikte, 342-347 altındaki tablodan 0269 notasyonunu kullanarak 
sınıflayın. Örneğin vergi mahkemeleri 343.73040269

.733 *Eyalet mahkemeleri
Temel numara olan 347.733;e, 347.7322-347.7328’de 347.732’yi 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Eyalet yüksek mahkemeleri 
347.7336
Belirli eyaletlerin mahkemelerini 347.74-347.79’da sınıflayın 

.734 *YereI mahkemeler
Belirli yörelerin mahkemelerini 347.74-347.79’da sınıflayın

.735-.73S Usul
Federal mahkemelerin belirli kademelerindeki usulü burada sınıflayın
Temel numara olan 347.73’e, 347.05-347.08’de 347.0’ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin delil kuralları 347.736
Belirli mahkemelerdeki usulü 347.732-347.734’de sınıflayın

.739 *Hakemlik, uzlaştırma, tahkim

.74-.79 ABD’de hukuk usulü ve eyalet ve bölgelerdeki belirli mahkemeler
Temel numara olan 347’ye, 2.Tablo’dan 74-79 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Pennsyivania’da mahkemeler ve hukuk usulü 347.748, 
Philadelphia’da 347.74811; sonra çıkan rakama 347.001-347.09’da 347’yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Pennysivania Yüksek Mahkemesi 
347.748035, Philadelphia mahkemeleri 347.7481101
Hawai mahkemeleri ve hukuk usulünü 347.969’da sınıflayın

Yasalar, yasal düzenlemeler (kararnameler, yönetmelik 
ve tüzükler), davalar

Burada liste haline getirilmiş usûller, belirli bir yargı alanındaki yasanın tamamını 
veya tamamına yakınını içerecek kadar kapsamlıdır
Belirli yargı yetkileri ve yasalar, düzenlemeler, davalarla ilgili hukuk dalları: 
Kapsamlı eserleri 349'da sınıflayın
Belirli bir yargı alanındaki yasanın bütününe ilişkin tezleri 349'da; belirli bir 
başlık ya da konuyla sınırlanmış takımları, hukuktaki başlık ya da konuyla 
birlikte, 342-347 altındaki tablodan 026 notasyonunu kullanarak sınıflayın. 
Örneğin vergi yasaları içtihatları 343.0402638
(Seçenek: Hukuktaki belirli konuları kapsayan yasaları yasal düzenlemeleri ve 
davaları burada sınıflayın; belirli konuyu, 342-347’deki tablodan 026 
notasyonunu kullanarak, tercih edin)

.001-.002 Standart altbölümler

.003 Ansiklopediler {eski 348.06], sözlükler, konkordanslar

.004 Kodifikasyon (Yasalaştırma)
Önerilmiş yasaları 348.023'de sınıflayın 

*342-347'de belirtildiği gibi genişletilmiş 026 notasyonunu ekleyin

348



.005-.009

.01

Standart altbölümler 

Hazırlık belgeleri
Örnek: Dilekçeler, oturumlar, tutanaklar, şahitlerin ifadeleri, yasama 
gücüne ilişkin tarihçeler, gelip-geçici yasalar
Eski veya veto edilmiş dilekçelere ilişkin istatistik raporları, dilekçelerin 
durumuna ilişkin raporlar dahil

Yasalar ve yasal düzenlemeler
Alfabetik sıraya göre düzenlenmiş yasalar dahil

.022

.023

.024

.025

348.022-348.024 Yasa koleksiyonları
Kapsamlı eserleri ve kolleksiyonları 348'de sınıflayın

Yasalar
Kronolojik sıraya dizilmiş yasalarla ilgili derlemeleri kapsar
Örnek: Yürürlükteki yasalar, yeniden gözden geçirilerek düzeltilmiş 
yasalar, bir yasama dönemine ait yasalar
(348 altındaki seçenek tercih edilmişse, tek tek yasaları burada 
sınıflayın)

İçtihatlar
Sınıflanmış içtihatlarla ilgili derlemeleri kapsar 
İçtihadı birleştirme kararları dahil

Seçilmiş yasalar 

İdari düzenlemeler

.026

.027

.028

348.026-348.028 Yasa ve yasal düzenleme rehberleri
Kapsamlı eserleri 348.026'da, belirli bir yasa konusundaki rehberleri, 
koleksiyonla birlikte sınıflayın. Örneğin bir ABD yasası celp kataloğu 
348.7323

Yasa ve yasal düzenleme özetleri
Değişiklik özetleri dahil
Yasa ve yasal düzenlemelerle ilgili kapsamlı rehberleri burada 
sınıflayın

Yasa ve yasal düzenlemelerle ilgili celp (alıntı) kataloglan için 
348.027'ye; yasa ve düzenlemelerle ilgili kontrol listeleri, 
tablolar, indeksler için 348.028'e hkz.

Yasa ve yasal düzenlemelerle ilgili celp (alıntı) katalogları
Yasa ve yasal düzenlemelerle ilgili kontrol listeleri, tablolar, 
indeksler

Genel hukuk materyalinin birleştirilmiş listelerini 016.34'de; belirli bir 
konuya ilişkin hukuki materyali, konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin 
cezayı gerektiren materyaller 016.345



.041

.042

.043

.044

.045

Davalar
Dava kitapları için kullanmayın
Hukuktaki belirli bir konu ile ilgili davaları, konu ile birlikte 0264 özel 
altbölümünü kullanarak sınıflayın. Örneğin sansür davaları 344.05310264

348.041-348.043 Raporlar
Resmi ve resmi olmayan
Her bir davanın karar aşamasına kadar olan tüm gelişimini içeren dava 
raporları
Kapsamlı eserleri 348.04’de sınıflayın 

Ulusal Raporlar 

Bölgesel raporlar 

Eyalet ve bölge raporları 

Mahkeme kararları
Beraberinde bilgi veren veya vermeyen karar metinleri

Düzenleme yapan kuruluşların kararları

348.046-348.048 Dava rehberleri
Kanunların, düzenlemelerin, davaların birleştirilmiş rehberlerini burada 
sınıflayın
Kapsamlı eserleri ve rehberleri 348.046'da; mahkeme raporları ile ilgili belirli 
bir setin rehberini, raporlarla birlikte sınıflayın. Örneğin ABD Yüksek 
Mahkeme raporlarının alıntı katalogları 348.73413

Yasa ve düzenleme rehberleri için 348.026-348.028'e bkz.

.046 Dava özetleri
Davaların kapsamlı rehberlerini burada sınıflayın

Davalarla ilgili alıntı kataloglan için 348.047’ye; kontrol 
listeleri, tabloları, indeksleri için 348.048'e bkz.

.047 Davalarla ilgili celp (alıntı) katalogları

.048 Davalarla ilgili kontrol listeleri, tablolar, indeksler

.05 Adalet bakanlarının tavsiye niteliğindeki görüşleri

|.06] Ansiklopediler
Genel olarak hukukla ilgili ansiklopediler 340.03'e alındı; hukuki 
materyalin şekline ilişkin ansiklopediler 348.003'de yer alabilir



.730 3 

.730 4

.731

.732 2

.732 3 

.732 4 

.732 5

.3-.9 Belirli yargı yetkileri ve alanları
İptal edilen yasalarla ilgili genel koleksiyonları burada sınıflayın
Temel numara olan 348'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Avustralya'da yasalar, düzenlemeler, davalar 348.94, Yeni Güney Galler'de 
348.944, Afrika ülkelerinde 348.6; sonra çıkan rakama 348.001-348.05'de 
348'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Avustralya'nın seçilmiş yasaları 
348.94024, Yeni Güney Galler'in 348.944024, Afrika ülkelerinin 348.6024
Yasalaşmış veya iptal edilmiş bir yasa ile ilgili yasama işlemlerini 328.37'de; 
belirli bir konudaki iptal edilmiş yasaları, hukuktaki konu ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin alkolün tüketilmesinin ve satışının yasaklanmasının iptali 
344.0541
ABD için özel gelişmeler aşağıdadır

.73 ABD’nin Federal yasaları, yasal düzenlemeleri, davaları
Eyalet ve bölge yasaları, yasal düzenlemeleri ve davalarının ulusal ve 
bölgesel ele alınışı dahil

Belirli eyalet ve bölgelerin yasaları, yasal düzenlemeleri ve davaları 
için 348.74-348.79'a hkz.

Ansiklopediler [eski 348.736], sözlükler, konkordanslar 

Kodifikasyon
Önerilmiş yasaları 348.7323’de sınıflayın

Hazırlık belgeleri
Örnek: Dilekçeler, oturumlar, tutanaklar, şahitlerin ifadeleri, yasama 
gücüne ilişkin tarihçeler, gelip-geçici yasalar

Federal yasalar ve yasal düzenlemeler

348.732 2-348.732 5 Federal yasalann ve yasal düzenlemelerin koleksiyonları 
Kapsamlı eserleri ve koleksiyonlan 348.732’de sınıflayın 

Federal yasalar
(Seçenek: Eğer 348 altındaki seçenek tercih edilmişse, tek tek 
yasaları burada sınıflayın)

Birleşik Devletler Yasası

Seçilmiş Federal yasalar

İdari Federal düzenlemeler

348.732 6-348.732 8 Federal yasalar ve yasal düzenlemelerin rehberleri 
Kapsamlı eserler ve rehberleri 348.7326’da sınıflayın



.732 6 Federal yasalar ve yasal düzenlemelerin özetleri
Değişiklik özetleri dahil
Federal yasalar ve yasal düzenlemelerle ilgili kapsamlı rehberleri 
burada sınıflayın

Federal yasalar ve yasal düzenlemelerden yapdan alıntüarı 
içeren kitaplar için 348.7327’ye; federal yasalar ve yasal 
düzenlemelerin kontrol listeleri, tabloları, indeksleri için 
348.7328’e bkz.

.732 7 Federal yasalar ve yasal düzenlemelerden yapılan alıntıları içeren
kitaplar

.732 8 Federal yasalar ve yasal düzenlemelerin kontrol listeleri, tabloları,
indeksleri

.734 Federal davalar
Dava kitapları için kullanmayın

348.734 1-348.734 2 Federal davaların raporları 
Resmi ve resmi olmayan
Kapsamlı eserler ve raporları 348.734’de sınıflayın 

.734 1 Federal mahkeme raporları

.734 13 Yüksek mahkeme

.734 15 Alt kademe Federal mahkemeler

.734 2 Ulusal raportör sistemi

.734 22 Atlantik federal raportör sistemi

.734 23 Kuzeydoğu federal raportör sistemi

.734 23 Kuzeybatı federal raportör sistemi

.734 25 Güneydoğu federal raportör sistemi

.734 26 Güneybatı federal raportör sistemi

.734 27 Güney federal raportör sistemi

.734 28 Pasifik federal raportör sistemi

.734 4 Mahkeme kararları

.734 5 Düzenleyici kuruluşların kararları

348.734 6-348.734 8 Federal davaların rehberleri
Federal yasaların, yasal düzenlemelerin, davaların birleştirilmiş rehberlerini 
burada sınıflayın
Federal davalarla ilgili kapsamlı eserler ve rehberleri 348.7346’da sınıflayın

Federal yasalann ve yasal düzenlemelerin rehberleri için 
348.7326-348.7328’e bkz.



.734 6

.734 7 

.734 8 

.735 

[.736]

.74-.79

Federal davaların özetleri
Federal davaların kapsamlı rehberlerini burada sınıflayın

Federal davalardan yapdan alımdan içeren kitaplar için 
348.734Tye; federal davalann kontrol listeleri, tabloları, 
indeksleri için 348.7348’e hkz.

Federal davalardan yapılan alıntıları içeren kitaplar

Federal davaların kontrol listeleri, tabloları, indeksleri

Başsavcı’nın tavsiye niteliğindeki görüşleri

Ansiklopediler
348.7303’e alındı

ABD’nin belirli eyaletleri ve yörelerinin yasaları, yasal düzenlemeleri, 
davaları

Temel numara olan 348’e, 2.Tablo’dan 74-79 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Pennsyivania’da yasalar ve yasal düzenlemeler 348.748; 
Philadelphia’nın 348.7481 l;şonra çıkan rakama 348.001-348.05’de 348’i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Pennysivania yasaları 348.748022, 
Philadelphia düzen yasası 348.74811023
Hawaii‘nin yasaları, yasal düzenlemeleri, davalarını 347.969’da sınıflayın

349 Belirli yargı yetkileri ve alanlarının hukuku
Modem dünyadaki belirli yargı yetkilerinin ve alanlarının hukukuna ilişkin 
kapsamlı eserler
Temel numara olan 349'a. 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Los 
Angeles kenti yasalarını konu alan eserler 349.79494
Belirli eski yargı yetkileri ve alanlarını 340.53’te, belirli bir yargı yetkisine ilişkin 
hukukun belirli bir dalını 342-347'de, belirli yargı yetkisine ilişkin hukuka ait 
orijinal belgeleri (malzemeler) 348'de sınıflayın
(Eğer 340’daki A seçeneği tercih edilmişse, mukayeseli hukuku ve tercih edilen 
dışındaki yargı alanlarını, temel numara olan 349’a, 342-348’de 34’ü izleyen 
numaraları ekleyerek, burada sınıflayın. Örneğin mukayeseli ceza usulü 349.505, 
Avustralya’nın ceza hukuk usulü 349.59405)

350 Kamu yönetimi ve askerlik bilimi
Devletin yürütme erkinin yapısını, tanımını, bağlı örgütlerinin yönetimini, 
devletin üç erkinin kamu yönetimiyle ilişkisini ele alan kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Devletin yapısı ve işlevlerine ilişkin ya da iki veya daha fazla faaliyet alanıyla 
ilgili kapsamlı eserleri 320.4'de, yürütme erkinin diğer erklerle ilişkisini 
320.404'de sınıflayın

Yasama erkinin kamu yönetimi için 328.068’e; yargı erkinin kamu yönetimi 
için 347.013'e hkz.
Bkz. Kılavuz 350; 350-354; 350-354 ile 320.4, 320.9; 350-354 ile 658,
Tl-068; 361-365 ile 350-354; 363 ile 340,350-354



.01-.09

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

ÖZET
350.000 1-.9 Standart altbölümler; kamu yönetiminin belirli durumları
351 Merkezi idarelerin yönetimi

.000 l-.OOO 9 Standart altbölümler

.001-.009 [Bürokrasi, üst düzey yöneticiler, hükümetler ve devlet
konseyleri, yönetimin esasları, özel kuruluşlar]

[Hükümetin belirli bakanlıkları ve departmanları, hükümetlerarası 
yönetim]

Personel yönetimi
Görevli ve çalışanların listeleri ve rehberleri 
Devlet hizmeti (memuriyet) sınavları 
Resmi iş gücü 
Emekli aylıkları
Devlet hizmeti sistemi (Liyakat sistemi)
Mülkiyet ve mali yönetim ve ilgili konular; kamu güvenliği yönetimi 

ve ilgili alanlar 
Belirli alanların yönetimi 
Yönetimin aksayan işlevleri

352 Yerel yönetimler (Belediyeler)
.000 l-.OOO 9 [Standart altbölümler ve yönetimin esasları]
.002-.009 Yerel yönetimin genel konuları
.03-.09 Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış
.1 Mali ve mülki yönetim ve ilgili konular

Polis
Yangından korunma ve kazaları önleme 
Kamu sağlığını koruma 
Kamu binalarının düzenlenmesi ve denetimi 
Çevre sağlığı ve ilgili faaliyetler 
Bayındırlık hizmetleri ve konut 
Ruhsat verme 
Çeşitli alanlar

353 Türkiye’de kamu yönetimi
.000 1-000 9 Standart altbölümler
.001-009 İdari hizmetler, mülki yönetim ve mali yönetim ve ilgili konular,

belirli alanların yönetimi, yönetimin aksayan işlevleri 
.01-.04 Bürokrasi, bürokraside yöneticiler, hükümet 
.1 Dışişleri Bakanlığı
.2 Maliye Bakanlığı
.3 İçişleri Bakanlığı
.5 Adalet Bakanlığı
.6 Milli Savunma Bakanlığı
.7 Devlet Bakanlıkları
.8 Diğer Bakanlıklar
.9 Merkezi yönetimin taşra teşkilatı

354 Belirli merkezi hükümetlerin yönetimi; uluslararası yönetim
.1 Uluslararası yönetim
.3-.9 Türkiye dışındaki belirli merkezi yönetimler



355 Askerlik bilimi
.001-.009 Standart altbölümler
.02-.O7 Temel yaklaşımlar

356

.04

.1

.2

.5
358

359
.001-.009 
.03-.07

.1-.2 

.3

.4-J

.8

.000 1-.9

Askeri yaşam ve âdetler 
Askeri kaynaklar
Askeri güçlerin organizasyonu ve personel 
Askeri operasyonlar 
Askeri eğitim 
Askeri yönetim
Askeri tesisler ve askeriyeye ayrılan bölgeler 
Askeri donanım ve malzeme (materyal)

Piyade kuvvetleri ve savaşı 
Piyadeler

Bindirilmiş kuvvetler ve savaşları 
Genel konular 

Atlı süvariler
At binme ve eğitim hizmetleri 
Mekanize birlikler

Hava kuvvetleri ve diğer uzmanlaşmış kuvvetler ve savaşı; mühendislik ve 
ilgili hizmetler

Füze (roket) atan kuvvetler ve savaş hali; toplar ve zırhlı kuvvetler ve 
savaş hali
Ordu mühendisliği ve ilgili hizmetler 
Kimyasal, biyolojik, radyolojik güçler ve savaşı 
Hava kuvvetleri ve savaşı 
Uzay güçleri ve savaşı 

Deniz kuvvetleri ve savaşı
Standart altbölümler

[Durum ve politika, malzeme ve teçhizatla ilgili araştırma ve 
geliştirme]

Deniz kuvvetlerinde yaşam ve kaynaklar 
Deniz kuvvetlerinin örgütlenmesi ve personeli 
Deniz operasyonları, eğitim, yönetim, tesisler 
Deniz kuvvetlerine ait teçhizat ve malzemeler (denizciliğe ait 
materyal)

Uzmanlaşmış savaş güçleri; mühendislik ve ilgili hizmetler

Standart altbölümler; kamu yönetiminin belirli durumları
Temel numara olan 350’ye, 351.0001-351.9’da 351’i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin personel yönetimi 350.1

Bkz. Kılavuz 350.000J-350.9 ile 351

351-354 Merkezi ve yerel idarelerin yönetimi
Kapsamlı eserleri 350’de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 350-354; 350-354 ile 320.4; 350-354 ile 658, Tl—068; 
361-365 ile 350-354; 363 ile 340,350-354



Merkezi idarelerin yönetimi
Ulusal ve eyalet veya bölge idareleri
Merkezi ve yerel idareleri kapsamlı olarak ele alan eserleri 350’de sınıflayın

Belirli merkezi idareler için 354'e bkz.
Bkz. Kılavuz 350-354; 350-354 ile 320.4, 320.9; 350-354 ile 658, Tl-068
350.0001-350.9 ile 351; 361-365 ile 350-354; 363 ile 340, 350-354

351.000 l-.OOO 9 
.001-.009

.01-.09

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7

.8 

.9

.000 1

[.000 11]

.000 2 

.000 25

.000 3 

.000 5

.000 6

ÖZET
Standart altbölümler 

[Bürokrasi, üst düzey yöneticiler, hükümetler ve devlet 
konseyleri, yönetimin esasları, özel kuruluşlar]

[Hükümetin belirli bakanlıkları ve departmanları, hükümetlerarası 
yönetim]

Personel yönetimi
Memur ve çalışanların listeleri ve rehberleri 
Devlet hizmeti (memuriyet) sınavları 
Resmi iş gücü 
Emekli aylıkları
Devlet hizmeti sistemi (Liyakat sistemi)
Mülkiyet ve mali yönetim ve ilgili konular; kamu güvenliği yönetimi 

ve ilgili alanlar 
Belirli alanların yönetimi 
Kötü yönetim

Felsefe ve kuram
Kamu yönetiminin sosyal ve politik etmenlerle ilişkisi dahil 

Sistemler
Kullanmayın; 351.0073'de sınıflayın

Çeşitli

Kişi ve örgüt rehberleri
Memur ve çalışanlarla ilgili rehberleri 351.2'de sınıflayın 

Sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar 

Süreli yayınlar
Resmi gazeteler dahil
Dizi halindeki idari raporları 351.0006'da sınıflayın 

İdari raporlar
Hükümet ve bakanlıkların idari raporlarım 351.01-351.08'de, 
diğer birim ve kuruluşların idari raporlarını 351.1-351.8'de; kamu 
yönetiminde belirli bir konudaki idari raporları, konu ile birlikte, 
l.Tablo'dan 06 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin 
mülki yönetim hakkmdaki yıllık idari raporlar 351.71306 
(351.71305 değil)

Bkz. Kılavuz 351.0006



Dewey Onlu Sınıflama 351

.000 7 Eğitim, araştırma, ilgili konular

[.000 76] Gözden geçirme ve alıştırma yapma
351.3'e alındı

.000 8-.000 9 Standart altbölümler

ÖZET
351,001 Bürokrasi

.003 Üst düzey yöneticiler

.004 Hükümetler ve devlet konseylerildanışma kurulları)

.007 Kamu yönetiminin esasları

.009 Özel kuruluşlar

.001 Bürokrasi
Bürokrasinin belirli bir durumunu, durumla birlikte sınıflayın.
Örneğin yeniden örgütlenme (reorganizasyon) 351.0073

.003 Üst düzey yöneticiler
Vatandaşlarla ilişkileri burada sınıflayın
Bu numaranın, üst düzey yöneticiler dışındaki diğer yürütme 
organlarını genel olarak değerlendiren eserler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 35l'de sınıflayın
Yürütme erkinin hükümetin temel araçlarıyla ilişkisi 342.06'ya alındı

Bkz. Kılavuz Tl—092; Kapsamlı biyografi; Kamu hesapları

.003 1 Üst düzey yöneticilerin türleri
Birden fazla yönetim görevi olanlar dahil
Bu numaranın, üst düzey yöneticilerin kapsamlı bir şekilde ele 
alınışı için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 351.003'de sınıflayın
Üst düzey yöneticilerin belirli yönlerini, türüne bakmaksızın 
351.0032-351.0036'da sınıflayın

.003 12 Krallıklar ve temsilcileri
Örnek: Kanada genel valileri, kral naipleri, kralı temsil eden 
genel valiler

.003 13 Başkanlar, başbakanlar ve onlara bağlı çeşitli üst düzey yöneticiler
Örnek: Şansölyeler, başbakanlar, valiler
Türkiyede cumhurbaşkanlığı ve cumhurbaşkanlarını 
353,0312’de; başbakanlık ve başbakanları 353.0313'de, 
bakanlar kurulu ve bakanlar kurullarını 353.04'de sınıflayın. 

.003 16 Otokratik (Diktatör) üst düzey yöneticiler
Belirli tür otokratik üst düzey yöneticileri, türle birlikte 
sınıflayın. Örneğin mutlak monarşiler 351.00312

.003 18 Yardımcı üst düzey yöneticiler
Örnek: Başkan yardımcıları, başbakan yardımcıları, 
müsteşarlar



351.003 2-351.003 6 Üst düzey yöneticilerin belirli özellikleri
Kapsamlı eserleri 351.003'de sınıflayın

.003 2 Üst düzey yöneticilerin yetkileri, işlevleri, ayrıcalıkları

.003 22 Yetkiler
Örnek: Yargı ve yasama yetkileri

.003 23 Liderlik rolü
Kanun yapıcı (meclis) ile ilişkileri 320.404'de sınıflayın

.003 28 Ayrıcalıklar

.003 4 Nitelikler ve görev süreleri
Üst düzey yöneticilerin seçim yöntemleri 324'e alındı
Görev süresi dolmadan görevden ayrılmayı 351.0036'da 
sınıflayın

.003 5 Yönetim açıklamaları, konuşmaları, yazıları
Koleksiyonlar, tarih, tanım, eleştiri
Belirli bir konudaki konuşma ve açıklamaları, konu ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin bütçe açıklamaları 351.72256

.003 52 Yasama organındaki (mecliste) konuşmalar

.003 54 Açılış törenlerindeki konuşmalar

.003 6 Üst düzey yöneticinin görev süresi dolmadan görevden ayrılması
Örnek: Tahtı terketme, hakkında meclis soruşturması açılması, 
feshetme, istifa
Belirli meclis soruşturmalarının tarihini 930-990'da sınıflayın

Lağvetme (feshetme) işlemleri için 324.68'e, meclisin 
soruşturma açma yetkisi için 328.3453'e, soruşturma açmayı 
düzenleyen yasa için 342.062'ye ayrıca hkz.

[.003 7] Devletin diğer erkleriyle ilişkiler
320.404'e alındı

.004 Hükümetler ve devlet konseyleri (danışma kurulları)
Hükümetin bakanlıklarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Merkezi hükümetlerin hizmetlerine, programlarına, yapısına kapsamlı 
bir şekilde ağırlık veren eserleri 35l'de; kabinenin belirli türdeki 
bakanlıkları ve departmanlarını 351.01-351.08'de sınıflayın



.007 2 

.007 22

.007 25 

.007 3

.007 4

.007 5

.007 6

.007 8

.009

.009 1

Yönetimin esasları
İdareciliği burada sınıflayın
Personel yönetimini 351.l'de, burada sınıflandırılması uygun olmayan 
diğer yönlerini 351.7'de sınıflayın

Planlama ve politika oluşturma

Bilgi ve bilginin kullanımı
Uzman ve danışmanların kullanımı dahil
Tavsiye ve danışma niteliğindeki kuruluşları 351.0093'de 
sınıflayın

Karar verme

Örgütlenme
Yöntem veya teknik olarak
Merkeziyetçilik ve ademî merkeziyetçilik, çağdaşlaştırma, 
yeniden düzenleme, sistem analizi, iş akışı planları dahil
Yürütme organının yapısının tanımını 35l'de sınıflayın 

Liderlik (Yönetme)
Yönetimin gelişimini, yönetici personelin idaresini burada 
sınıflayın

Denetleme
Plana uygunluğu sağlamak üzere örgüt içinde her gün yapılan 
denetimler
Ekonomi ve verimlilikte artış dahil
Yargı denetimi ve yürütme organının (erkinin) denetimi 
328.3456'ya alındı
Hükümet dışı faaliyetlerin denetimini 351.(X39rde sınıflayın 

Personel denetimi için ayrıca 351.102'ye hkz.

Değerlendirme ve rapor hazırlama 
İç teftiş dahil

Bkz.Kılavuz 351.0006 
Hedeflere göre yönetim

Başka yerde belirtilmeyen belirli hedeflere yönelik yönetim dahil. 
Örneğin kalkınma yönetimi

Özel kuruluşlar
Örnek: Bağımsız (özerk) kuruluşlar, yan özerk kurumlar, özel 
komisyonlar
Kamu yönetiminde, belirli bir faaliyetle görevlendirilmiş kuruluşlan 
faaliyetle birlikte sınıflayın. Örneğin demiryollarını düzenleyen 
kuruluşlar 351.875043
Düzenleyici kuruluşlar ve bağımsız (otonom-özerk) yönetimler

Hükümet dışındaki düzenleme, denetim, teftiş faaliyetlerini 
burada sınıflayın



.009 3

Devlet kuniluşlan (Kamu işletmeleri)
Ticaret, haberleşme, taşımacılıkla uğraşan kuruluşları, 380'in 
altındaki tablodan 065 notasyonunu kullanarak, 380'de sınıflayın. 
Örneğin, devlete ait demiryolu kuruluşunu 385.065'de; 
finansmanla ilgili kamu kuruluşlarını 332.1-332.6'da, emlak 
mülkiyetiyle ilgili olan kamu kuruluşlarını 333.33'de, 
sigortacılıkla uğraşanları 368'de, diğer belirli ekonomik girişimleri 
338.76'da sınıflayın

Tavsiye niteliğinde görüş bildirmek, delil toplamak (soruşturma 
yapmak) üzere oluşturulan görevli komisyon veya kuruluşlar

.01

.02

.03

.05

.06

.07-.08

.09

.091

.092

.093

351.01-351.08 Hükümetin belirli bakanlıkları ve departmanları
Kapsamlı eserleri 351.004'de; bakanlıkların belirli alt birimlerini, faaliyet 
alanıyla birlikte sınıflayın. Örneğin sporla ilgili birimler 351.858

Dışişleri bakanlıkları

Maliye bakanlıkları

İçişleri bakanlıkları

Adalet bakanlıkları

Savunma bakanlıkları

Diğer bakanlıklar
Temel numara olan 351.0'a, 351.7-351.8'de 35 Ti izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin çalışma bakanlıkları 351.083

Hükümetlerarası (eyaletlerin) yönetimi
iki veya daha fazla eyalet hükümetinin ortaklaşa kurdukları aynı 
düzeydeki kuruluşların, alt birimlerinin işleri ile ilgili olarak oluşturulmuş 
kuruluşların yönetimi
Uluslararası yönetimi 354. l'de; belirli türdeki bir faaliyetin 
hükümetlerarası yönetimini, faaliyet türü ile birlikte sınıflayın. Örneğin 
kademeler arasındaki mali ilişkiler 351.725

Eyaletlerlerarası ve bölgelerarası ilişkiler

Eyalet veya bölge hükümetlerinin ulusal hükümetle idari ilişkileri

Yerel hükümetlerin daha üst düzeylerle idari ilişkileri
Hükümetin yerel ve daha üst düzey kademelerle ilişkisi için 
320.8'e,yerel hükümetler arasındaki idari işbirliği için 
352.0095'e ayrıca hkz.

351.1-351.6 İdari (kamu) hizmetler
Kapsamlı eserleri 351.l'de; belirli alanların yönetimindeki idare hizmetlerini 
351.8'desınıflayın



.1 Personel yönetimi
İdari hizmetlerle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli bir alan ya da faaliyetle ilgili personel yönetimini, l.Tablo'dan 0683 
notasyonunu kullanarak, alanla birlikte sınıflayın. Örneğin iş bulma 
kurumlarmdaki personel yönetimi 351.830683

Yönetici personelin yönetimi için 351,0074’e; memur ve çalışanların 
listeleri ve rehberleri için 351,2'ye; memuriyete giriş sınavları için 
351 J'e; resmi iş gücü için 351 A'e; emekli aylıkları için 351.5'e; devlet 
hizmeti sistemi için 351.6'ya hkz.

ÖZET
351.100 I-.IOO 9 Standart altbölümler

.101-.104 [Planlama ve politika, denetim, işin sınıflandırılması, çalışmada
fırsat eşitliği]

.12 Maaş ve ücret yönetimi

.13 Başvuru (aday kaydı) ve personel seçimi

.14 Personelden yararlanma

.15 Eğitim

.16 Çalışma koşulları

.17 İşçi-işveren ilişkileri

.18 Hizmetten ayrılma

.1001 

.100 2 

[.100 25]

.100 3-.1009

Felsefe ve kuram 

Çeşitli

Personel rehberleri
Kullanmayın 351.2'de sınıflayın 

Standart altbölümler

.101 Personel planlama ve politikası
Kadın ve erkek işgücü ihtiyaçlarının belirlenmesi dahil
Kamu personeli yönetiminin belirli yönleri açısından planlama ve 
politikayı, o yön ile birlikte sınıflayın. Örneğin eleman seçme 
politikaları 351.132

.102 Personel denetimi
İnsan ilişkileri, personel yönetiminde psikolojinin kullanımı dahil

.103 İşin sınıflandırılması, analizi, tanımı

. 104 Çalışmada fırsat eşitliği programları
Tercihli ücretli çalıştırmayı 351.13243'de, hükümetin görev alanı 
dışındaki kişiler için çalışmada fırsat eşitliği programlarını 351.833'de 
sınıflayın

. 12 Maaş ve ücret yönetimi

. 123 Ücretler, maaşlar, çıkarlar
İkramiyeler (teşvik) dahil

Merkezi hükümet görevlilerinin maaşlarının, ücretlerinin, 
çıkarlarının ekonomik yönleri için ayrıca 331.204135l'e hkz.



.123 4

ücretler ve maaşlar
Tasfiye (tensikat, işten çıkarma) ve tenzil (ücret düşürme)dahil 

Çalışanların çıkarları
Hayat ve sağlık sigortası dahil 
Çalışanlar için ayni hizmetleri 351.16'da sınıflayın 

Emekli aylıkları için 351.5'e hkz.

.125

.13 

.131 

.132

.1322

[.132 202 87]

.1323

[.132 302 87]

.1324 

.132 42

.132 43 

.132 44 

.1325

Devlet tarafından himaye edilen resmi olmayan işgücünün 
sigorta hizmetlerinin yönetimi için 351.8256'ya, resmi 
olmayan işgücünün çıkarlarının yönetimi için 351.835'e 
ayrıca bkz.

Bordro yönetimi
Ödeme yöntemleri dahil. Örneğin bileşik çekler 

Başvuru (aday kaydı) ve personel seçimi 

Aday kaydı 

Seçim
Seçme ve yerleştirmeyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Yerleştirme için 351.14'e hkz.

Personel ihtiyacı
Örnek; Yaş, fiziksel özellikler, cinsiyet, kabiliyet 
Test yapmayı 351.1325'de sınıflayın 

Test ve ölçüm
Kullanmayın; 351.1325’de sınıflayın 

Profesyonel, mesleki, eğitime ilişkin ihtiyaçlar 

Test ve ölçüm
Kullanmayın; 351.1325'de sınıflayın 

Diğer ihtiyaçlar

Bağlılık ve güvenlik değerlendirmeleri 
Sadakat yemini dahil
Güvenlik soruşturmasını 351.1325'de sınıflayın 

Belirli sınıflardaki insanların tercihli istihdamı 

İş akidleri 

Seçme işlemleri
Formlar, fiziksel sınavlar, incelemeler, mülâkatlar, yalan 
makinalarıyla testler, güvenlik soruşturmaları dahil
Testler ve test yapmayla ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Devlet hizmeti sınavları için 351.3'e hkz.



.142

.147

.15

.16

.161

.163

.164

.17

.172

.173

.174

.176

,182

,184

Personelden yararlanma
^ Yerleştirme, terfi, tenzil, tayin dahil

Performans değerlendirme 

Güdüleme
Disiplin, çalışanlar arasındaki ilişkiler, yaratıcılığın ödüllendirilmesi 
dahil
Çalışanların moralinin yüksek tutulmasını, verimliliği, yeterliliği 
burada sınıflayın

Eğitim
Eğitim programlan dahil

İstihdam koşullart
Sağlık hizmetleri, ekonomik hizmetler dahil. Örneğin konut, taşıma, gıda 
yardımlan, kredi kolaylıkları, indirimler; danışmanlık dahil

Ücretler, maaşlar, çıkarlar için 351,123'e bkz.

Fiziki koşullar
Örnek: Güvenlik, havalandırma, ısıtma, aydınlatma, sessiz ortam, yer 
gereksinimleri

Çalışma gün ve saatleri

İzinler

İşçi-işveren ilişkileri
Çalışanlar arasındaki ilişkileri 351.147'de sınıflayın

Çalışanların yönetime katılması

İşçi sendikaları ve çalışanlarla ilgili diğer örgütler
Toplu sözleşme için 351.174’e hkz.

Toplu sözleşme
Toplu sözleşme tasarıları dahil

Şikâyetler ve istekler
Personel yönetiminin belirli bir yönü ile ilgili şikayetleri, o yön ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin çalışma saatlerine ilişkin şikayetler 
351.163

Hizmetten ayrılma
İstifa ve bir nedene bağlı olarak işten çıkarılma dahil 
Emekli aylıklarını 351.5'de sınıflayın

Emeklilik

Çalışan sayısını azaltma (Tasarruf için zorunlu veya geçici işten 
çıkarma)



.2 Görevli ve çalışanların listeleri ve rehberleri
Personel kayıtlan dahil
Belirli mesleki kategorilerde yer alan kamu görevlileri ve çahşanlannın 
rehberleri l.Tablo'dan 025 notasyonu kullanılarak konunun içine alındı. 
Örneğin diplomatlar 327.2025 (351.892025 değil)
Belirli kuruluşların liste ve rehberlerini kuruluşla birlikte sınıflayın. Örneğin 
çalışma ile ilgili hükümet kuruluşları 351.083025, sivil savunma kuruluşları 
351.755025

[.208] İnsan türlerine göre tarih ve tanım
Kullanmayın; 351.26'da sınıflayın

[.22] Seçilmiş görevliler
324.025'e alındı

.23 Belirli mevkilerde çalışanlar

.26 Dezavantajlı gruplardan gelen çalışanlar
Belirli tür insanlara ait listeler ve rehberleri burada sınıflayın. Örneğin 
kadınlar
Belirli mevkilerdeki dezavantajlı gruplardan gelen çalışanları 351.23'de 
sınıflayın

.3 Devlet hizmeti (memuriyet) sınavları
Gözden geçirme ve alıştırma yapmayı [eskiden 351.(XX)76] burada sınıflayın
Belirli bir konuyla ilgili sınavları, l.Tablo'dan 076 notasyonunu kullanarak, 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin muhasebeyle ilgili 657.076

.4 Resmi iş gücü
Tarih, tanım, bileşim araştırmaları
Resmi iş gücünün belirli bir yönünü o yönle birlikte sınıflayın. Örneğin işçi 
sendikaları ile kurum ilişkileri 351.173

.5 Emekli aylıkları
Resmi emekli aylıklarının ekonomik yönleri için ayrıca 331.2529'a bkz.

.6 Devlet hizmeti sistemi (Liyakat sistemi)
Devlet hizmeti (memuriyet) sınavlarını 351.3'de sınıflayın

.7 Mülkiyet ve mali yönetim ve ilgili konular; kamu güvenliği yönetimi 
ve ilgili alanlar

351.71
ÖZET

Mülkiyetin ve kayıtların yönetimi ve ilgili konular
.72 Mali yönetim
.74 Polis
.75 Kamu güvenliği
.76 Kamu ahlakını etkileyen faktörler
.77 Kamu sağlığının korunması
.78 Yangın ve kazadan korunma



351.71 -351.72 Mülkiyet ve mali yönetim ve ilgili konular
Kapsamlı eserleri 351.7'de, personel yönetimine uygulanan mülkiyet ve mali 
yönetim ve ilgili konulan 351.1'de, belirli alanların yönetimine uygulananları 
351.8'de sınıflayın

.71 Mülkiyetin ve kayıtların yönetimi ve ilgili konular

.711 Sözleşmeler ve sözleşme yapma
Sözleşmeler ve sözleşme yapma ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Askeri olmayan mülklerle ilgili sözleşmeler ve sözleşme yapmayı 
351.712'de, kamu yönetiminin belirli hizmetleriyle ilgili sözleşmeleri 
hizmetle birlikte sınıflayın. Örneğin hizmet içi eğitim 351.15; askeri 
sözleşmeler ve sözleşme yapma 355.6211

.7112 İhale
Müteahhidin seçilmesi, davet, sunum, tekliflerin değerlendirilmesi

.7113 İşin yapılması ve hesapların halledilmesi
Maliyet artışları, yeniden pazarlık, anlaşmazlıkların 
çözümlenmesi, maliyet ve zararların kapatılması, ödemeler dahil

.7118 Alt (üçüncü şahıslarla yapılan) sözleşme

.712 Satmalına
Sözleşmeler ve sözleşme yapma ile ilgili kapsamlı eserleri 351.71 l'de; 
askeri satınalmayı 355.6212'de sınıflayın

Resmi binaların inşaatı için ayrıca 351.862'ye bkz.

■1\2 0^ Özel konular

.712 0^2 Arz kaynakları

.712 0^3 Şartnameler

.712 CK4 Maliyet ve fiyat belirlenmesi

.712 025 Ödemeler

.712 048 Satın almada belirli hedefler
Örnek: Emek fazlasının olduğu bir alanda satın alma

.712 2 Arazi satın alma ve kiralama
Doğal kaynakların korunması için devlet tarafından arazi satın 
almayı 351.8232'de, resmi binalar dışındaki kamu hizmetleri için 
satın almayı 351.86'da sınıflayın

Arazi üzerindeki kamu mülkiyetinin ekonomik yönleri için 
ayrıca 333.1'e bkz.

.712 3 Binaların satın alınması ve kiralanması
Resmi binaların inşaatı için ayrıca 351.862'ye bkz.

.7124 Araç satın alma ve kiralama
Resmi taşıt araçları dahil



.7125

.7126

.713 

.713 04 

.713 042 

.713 043 

.713 044 

.713 045

.713 2

.713 3

.713 4

.7135

.714

.714 2 

.7144 

.714 5 

.714 6

Malzemelerin satın alınması ve imali 
Örnek; Kırtasiye malzemesinin basımı 

Hizmet ve ihtiyaçları satın alma
Personel hizmeti satın almayı 351.l'de sınıflayın

Mülk yönetimi

Özel konular 

Fiziksel envanter 

Kullanma 

Bakım

Elden çıkarma
Satış, kiralama, bağışlama (hibe) yoluyla

Arazi
Arazi kullanımı anlamındaki kamu arazileri yönetimi için 
ayrıca 333.73İS'e bkz.

Binalar
Örnek: İdari konutlar 

Araçlar
Resmi taşıt araçları dahil 
Gereçlerin yönetimini burada sınıflayın 
Malzemelerin yönetimini 351.7135'de sınıflayın 

Malzemeler

Kayıtların yönetimi
Katiplik hizmetlerini burada sınıflayın 

İletişim

Formların tasarımı

Belgelerin güvenlik sınıflandırması

Arşivler
Arşiv yönetimi ile ilgili disiplinlerarası eserleri 025.1714'de 
sınıflayın



.72 Mali yönetim *
Kamu borçları yönetimi, ekonomik yardım yönetimi dahil
Belirli bir kuruluş ya da etkinliğin mali yönetimi 351.003-351.9'da, 
kuruluş ya da etkinlik içine alındı. Örneğin ormancılık bürosu 351.82338
Kamu finansmanı ile ilgili disiplinlerarası eserleri, kamu finansmanının 
ekonomik ve kamu politikası ile ilgili yönlerini 336'da; hükümet 
düzeyindeki mali kuruluşları 351.02'de; para yönetimini 351.822'de; mali 
kuruluşların ve işlemlerin yönetimini 351.825'de; belirli bir alandaki 
ekonomik yardımın yönetimini 351.8'de, 351.8 altındaki tablodan 045 
notasyonunu kullanarak sınıflayın

Bkz. Kılavuz 336 ile 351.72

ÖZET
351.722 Bütçeler ve bütçelendirme 

.723 Muhasebe ve denetim

.724 Vergi yönetimi

.725 Devlet kuruluşları arasındaki mali ilişkiler

.726 Gelir yönetimi

.722 Bütçeler ve bütçelendirme
Bütçe sistemlerini burada sınıflayın 

.722 2 Bütçe formülasyonları ve hazırlanması
İdari (icra) bütçeleri burada sınıflayın

.722 202 02 Bütçe hazırlanmasıyla ilgili kurallar, rehberler, özetler,
anahatlar, yönergeler

.722 204 Özel konular

.722 204 2 Program-çalışma bütçeleri

.722 204 3 Sıfır tabanlı bütçeleme

.722 21 Bütçelemenin politik süreçlerle ilişkisi

.722 23 Öncelikler ve hedefler

.722 24 Alt düzeylerden gelen bütçe istekleri

.72225 Bütçe tahminleri
Tamamlanmış bütçeleri 351.7225'de sınıflayın 

.722252 Gelirlerin

.722 253 Harcamaların

.722253 2 Yeni harcamalar
Belirli bütçe kalemlerini 351.7222538'de sınıflayın 

.722253 4 Sermaye harcamaları
Belirli bütçe kalemlerini 351.7222538'de sınıflayın 

.722253 6 Geliştirme harcamaları
Belirli bütçe kalemlerini 351.7222538'de sınıflayın



.722 253 8 Belirli bütçe kalemleri
Örnek: Malzemeler

.722 3 Bütçelerin onaylanması
Yasama bütçelerini, bütçelerin yasalaşmasını burada sınıflayın
Tamamlanmış bütçeleri 351.7225'de sınıflayın

Fonların tahsisi ve bunlarla ilgili yetki belgeleri için ayrıca 
340'a bkz. Örneğin kamu eğitimi tahsisatlarıyla ilgili belgeler 
344.071

.722 34 Yetkilendirme

.722 36 Tahsis

.722 4 Ek ve açıkların bütçelenmesi
İptal ve ertelemeler dahil
Ek ve açık bütçeleri 351.72254'de sınıflayın

.722 43 Ek tahminler

.722 48 Ek tahsisler

.722 5 Bütçe belgeleri
İdari (icra) bütçelerini 351.7222'de, yasama bütçelerini 
351.7223'de sınıflayın

.722 52 Bütçeler

.722 53 Bütçe özetleri

.722 54 Ek ve açık bütçeler

.722 55 Ekler ve raporlar

.722 56 Hükümetin bütçe açıklamaları

,723 Muhasebe ve hesapların denetim
Planlama, yönetim, kullanım
Muhasebe ve hesapların denetim işlemlerini 657.835'de sınıflayın 

.723 1 Muhasebe ve hesaplar
Mali cetveller, raporlar dahil 

.723 2 Denetim ve denetlemeler
Sahtekarlığın ortaya çıkarılması dahil
Programların yeterliliğini ve kullanışlılığını saptamaya yönelik 
hesap denetimlerini 351.0076'da; belirli etkinliklerin 
değerlendirmesini etkinlikle birlikte sınıflayın. Örneğin askeri 
satınalma 355.6212

.723 202 02 Özetler ve ana hatlar
Resmi denetleme işlemleriyle ilgili kılavuzlar 
657.835045'e alındı



.724 Vergi yönetimi
Kelle vergilerinin yönetimi dahil

* işaretli her altbölüme aşağıdaki gibi ekleyin:
1 Tahakkuk
2 Tahsilat

Vergilerle ilgili disiplinlerarası eserleri 336.2'de, vergi hukukunu 
343.04'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 336.2 ile 351.724, 343.04

.724 001 -.724 009 Standart altbölümler

.724 2 *Emlak vergileri
Varlık vergilerinin yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Kişisel varlık vergileri için 351.7243'e bkz.

*Kişisel varlık vergileri 

*Gelir vergileri
Sosyal güvenlik vergilerinin yönetimini 351.8256'da sınıflayın 

*Gümrük vergileri 

Diğer vergiler
Örnek: Lüks tüketim, satış, kullanım, katma değer vergileri 

*Tüketim (İstihlâk) vergileri 

Mal, miras, hibe vergileri
Mal vergileri; miras vergileri; mal, miras ve hibe vergilerinin 
birlikte ele alınışlan için 351.724'de belirtildiği gibi ekleyin

Devlet kuruluşlan arasındaki mali ilişkiler
Bağışları, yardımları, gelir paylaşımını burada sınıflayın
Temel numara olan 351.725'e, 351.091-351.093 arasında 351.09'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin merkezi idarenin mahallî 
idarelere yaptığı yardımlar 351.7253

Gelir yönetimi
Örnek: Devletin ticari işletmelerinden elde edilen, devlet hizmetleri 
karşılığında alınan, piyangodan sağlanan gelirlerin yönetimi

Vergi yönetimi için 351.724'e bkz.

.724 3 

.724 4

.724 6 

.724 7

.724 71 

.724 76

.725

.726

> 351.74-351.78 Kamu güvenliği yönetimi ve ilgili alanlar
Kapsamlı eserleri 351.75'de sınıflayın

*351 724de belirtildiği gibi ekleyin



.75

.754

.755

.76

.761

.765

.77

.772

.773

.774

.776

.778

.778 2

.778 4 

.778 6

Polis
Polis kuruluşlannın etkili yönetimi dahil
Trafik denetiminin yönetimini 351.87831'de sınıflayın

Kamu güvenliği
Sansür; bilginin, toplantıların, patlayıcıların ve ateşli silahların denetimi 
dahil

Polis için 351.74'e; kamu sağlığının korunması için 351.77'ye, yangın 
ve kazadan korunma için 35I.78'e bkz.
Haber alma hakkı için 323.445'e, kamu yönetiminde haberi tekzip 
hakkı için 351,996'ya ayrıca bkz.

Felaket ve acil durum planlaması ve yardımları
Sivil savunma için 351.755’e bkz.

■ Sivil savunma

Kamu ahlakını etkileyen faktörler
Kumar, fahişelik dahil

Alkollü içkiler
Alkoliklere sunulan kamu hizmetlerinin yönetimi için ayrıca 
351.8429'a bkz.

İlaçlar
Madde bağımlılarına sunulan kamu hizmetlerinin yönetimi için 
ayrıca 351.8429'a bkz.

Kamu sağlığının korunması
Kamu sağlığının yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri 351.84l'de; su 
arzının düzenlenmesi ve denetimini 351.87l'de sınıflayın

Çevre temizliği ve rahatlığı
Örnek: Atıkların yokedilmesi, gürültü denetimi 
Defin işlemleri dahil

Fiziksel sağlık programları 

Tıbbi taramalar

Hastalıkların denetimi
Fiziksel, zihinsel, mesleki

Ürün felaketlerinin denetimi
Dokumalar, oyuncaklar, ev aletleri dahil 

Karışık ve bozuk gıdalar
İçkiler, süt ürünleri, gıda katkıları dahil 

İlaçlar 

Kozmetikler



.78

.782

.783

.8

Yangın ve kazadan korunma

Yangının önlenmesi ve yangından korunma 

Kazaların önlenmesi
Belirli bir etkinlik alanındaki güvenlik önlemlerinin yönetimini 
l.Tablo'dan 0289 notasyonunu kullanarak alanla birlikte sınıflayın. 
Örneğin kentsel taşımacılıkta güvenlik yönetimi 351.87840289

Belirli alanların yönetimi
Patentler, lisanslar, sertifikalar, tescillerin yönetimi dahil
Belirli başlıklar altında gösterilen eklemeler, değişiklikler, iptaller, istisnalar 
dışında * ile gösterilen her terimin notasyonuna aşağıdaki gibi ekleyin

Standart altbölümler 
Özel konular

Enformasyon ve araştırma hizmetleri
Kapsamlı eserleri 351.819’da sınıflayın 

Düzenleme ve denetim 
Teftiş ve tesbit dahil
Düzenleme, denetim, teftiş ile ilgili kapsamlı 
eserleri 351.009l'de, paylaştırma ile ilgili kapsamlı 
eserleri 351.829’da sınıflayın

Fiyatların, tarifelerin, ücretlerin denetimi için 
044’e bkz.

Fiyatların, tarifelerin, ücretlerin denetimi
Kapsamlı eserleri 351.820424'de sınıflayın 

Ekonomik yardım
Üreticiler ve kullanıcılara 
Örnek: Yardım niteliğindeki bağışlar, borçlar 
Kapsamlı eserleri 351.72'de sınıflayın 

Lisans
Patentler, sertifikalar ve tescilleri burada sınıflayın 

Kapsamlı eserleri 351.8, mesleki lisansları 
351.8243046'da sınıflayın 

Standart altbölümler

01-03
04
042

043

044

045

046

05-09

Belirli alanlardaki hükümet düzeyindeki birimleri 351.01-351.08'de, belirli 
alanlardaki hizmetlerin yönetimini konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin 
emekli askerlere verilen hizmetler 362.86

Kamu güvenliği yönetimi ve ilgili alanlar için 351.74-351,78'e bkz.

ÖZET
351.81 İnsan ilişkileri, enformasyon, ilgili programlar

.82 Üretim, ticaret, tüketim

.83 İş (Çalışma)

.84 Sosyal refah ve yapılan düzeltmeler

.85 Kültür ve din

.86 Kamu hizmetleri ve konut

.87 Kamu hizmetleri ve taşımacılık

.88 Adalet

.89 Dış işleri



.811

İnsan ilişkileri, enformasyon, ilgili programlar

Vatandaşlık ve insan haklan
Seçimler, seçim kampanyaları dahil
Belirli insan gruplan için vatandaşlık ve insan haklarını kazanma 
programlarını 351.812-351.814'de sınıflayın

.812

.813

.814

.815

.816

.817

.818

.819

.82

351.812-351.814 Belirli insan grupları için programlar
Kapsamlı eserleri 351.81, belirli bir etkinlik alanındaki programları alanla 
birlikte sınıflayın. Örneğin emekti asker hastaneleri 351.841

Gaziler için programlar

Kadınlar için programlar
Emekli kadın askerler için programları 351.812'de sınıflayın

Irksal, etnik, ulusal gruplar için programlar
Temel numara olan 351.814'e, 5.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin zenciler için-programlar 351.81496
Çeşitli ırksal, etnik, ulusal gruplar içinde yer alan kadınlar için 
programları 351.813'de, çeşitli ırksal, etnik, ulusal gruplar içinde yer 
alan gaziler için programlan 351.812'de sınıflayın

Nüfus kontrolü ve aile planlaması

Doğum ve ölümlerin belgelenmesi ve kaydı

Göçmenlik ve vatandaşlığa kabul

Bölgesel ve kentsel geliştirme

Enformasyon ve araştımia hizmetleri
Halkla ilişkiler dahil
Nüfus sayımı, resmi yayın programlarını burada sınıflayın
Belirli bir etkinlik alanındaki enformasyon ve araştırma hizmetlerini 
351.8'deki tablodan 042 notasyorıunu kullanarak kamu yönetimi 
içinde, alanla birlikte sınıflayın. Örneğin tarımsal enformasyon 
hizmetleri 351.8233042; belirli bir konuyla ilgili enformasyon ve 
araştırma hizmetlerinin sonuçlarını konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin nüfus istatistikleri 304.6021

Haheralma hakkı için 323.445’e, sansür için 351.75'e, kamu y 
önetiminde haberi tekzip hakkı için 351.996'ya ayrıca bkz.

Üretim, ticaret, tüketim
Ekonomik gelişme, üretkenliğin teşvikini burada sınıflayın



351.820 4 
.821 
.822 
.823 
.824 
.825 
.826 
.827 
.829

.820 4

.820 42

.820 422

.820 423

.820 424

.820 43 

.820 44 

.820 48 

.821

.822

.823

.823 2

.823 21

ÖZET
Özel konular 

Standartlar
Para basımı ve düzenlenmesi
Doğal kaynaklar ve birincil sanayiler
İkincil sanayiler
Mali kurumlar ve işlemler
İç ticaret
Dış ticaret
Paylaştırma

Özel konular
Ekonomik enformasyon ve araştırma hizmetleri; tüketiciyi 
koruma; fiyatların, oranların (kâr), masrafların (üretim sonrası) 
denetlenmesi

Ekonomik enformasyon ve araştırma hizmetleri
Ekonomi danışmanları dahil
Tüketici enformasyon ve araştırma hizmetlerini 
351.820423'de sınıflayın

Tüketiciyi koruma
Fiyatların, oranların (kâr), masrafların (üretim sonrası) 
denetlenmesini 351.820424'de sınıflayın

Fiyatların, oranların (kâr), hesapların denetlenmesi
Kamu yönetiminde belirli bir alandaki fiyatların, oranların 
(kâr), masrafların (üretim sonrası) denetlenmesini 351.8 
altındaki tablodan 044 notasyonunu kullanarak sınıflayın. 
Örneğin tarım ürünlerinin fiyatlarının denetimi 
351.82333044

Ekonominin düzenlenmesi ve denetimi 
Eşit ekonomik fırsat sağlama 

*Küçük işletmeler 

Standartlar
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri, metrik sisteme dönüş dahil

Para basımı ve düzenlenmesi
Mali işlemlerin yönetimini 351.825'de sınıflayın

Doğal kaynaklar ve birincil sanayiler
Kamu hizmetlerini, örneğin su, gaz, elektrik arzının organizasyonunu 
351.87'de sınıflayın
Doğal kaynaklar ve komnması

Doğal kaynakları kullanan birincil sanayilerin yönetimini 
351.8233-351.8238'de, kaynakların geliştirilmesi ve korunmasına 
yönelik kamu hizmetlerinin yönetimini 351.86'da sınıflayın
Çevre koruması

Çevre sağlığını 351.772'de, kirlilik denetimini 351.82322'de, 
su baskınlarını önlemeyi 351.82329'da sınıflayın *

*351.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.823 23

Kirlilik denetimi
Belirli kirleticilere göre kirlilik denetimini 351.82323'de, 
belirli doğal kaynaklardaki kirliliğin denetimini 351.82324- 
351.82328'de sınıflayın

Belirli kirleticilere göre kirliliğin denetimi
Örnek: petrol, radyoaktif maddeler, böcek ilaçları
Belirli kirleticilere göre belirli kaynakların kirlenmesinin 
denetimini 351.82324-351.82328'de sınıflayın

.823 24

.823 25

.823 26

.823 27

.823 28

.823 29

351.823 24-351.823 28 Belirli doğal kaynaklar ve korunması
Belirli doğal kaynaklardaki kirlenmenin denetimini burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 351.8232'de sınıflayın 

Hava (Atmosfer)
Hava denetiminin yönetimi dahil

Hava tahminleri yönetimi için ayrıca 351,8555163'e bkz.

Yeryüziindeki ve yeraltındaki sular
Denizaltı kaynaklarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Bataklıkları, sahilleri, plajları 351.82326'da; denizdeki maden 
kaynaklarını 351.82327'de; denizdeki biyolojik kaynakları 
351.82328'de; suyun arzı ve tutulması için baraj yapımını 
351.867'de sınıflayın

Kara ve toprak
Bataklıklar, sahiller, plajlar, ıslah, sulama; parklar dahil 

Maden (jeolojik) kaynakları 
Madenler dahil
Maden sanayiinin yönetimini 351.8238'de sınıflayın 

Biyolojik kaynaklar
Balıkçılık ve avcılık endüstrisinin yönetimini 351.8236'da 
sınıflayın

Su baskınlarının önlenmesi
Su baskınlarını önlemek amacıyla baraj inşa etmeyi 
351.867'de sınıflayın

351.823 3-351.823 8 Birincil sanayiler
Kapsamlı eserleri 351.823'de, fiyatların denetimini 351.826-351.827'de 
sınıflayın



.823 33 

.823 36 

.823 37 

.823 38 

.823 6

.823 62 

.823 8 

.823 82 

.823 88 

.824

.824 2

.824 3 

.824 304 6

.825

.825 2 

.825 5

*Tanm ve ormancılık
Tanm endüstrisinin kamu yönetimiyle ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Toprağın korunması ve sulanmasını 351.82326'da, süt ürünleri 
endüstrisi dışındaki tanmsal ürün sanayilerini 351.824'de, tarımsal 
ticareti 351.826l'de sınıflayın

*Tahıl rekoltesi

*Hayvancılık

*Süt ürünleri endüstrisi

*Ormancılık

Balıkçılık ve avcılık
Balıkçılık ve avcılığın yönetimiyle ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Spor için yapılan balıkçılık ve avcılığın yönetimini 351.858'de 
sınıflayın

*Balıkçılık

*Maden üretimi (çıkanmı)

*Madenler ve madencilik 

*Petrol ve gaz çıkarma 

*Ikincil sanayiler
Patentler, telif haklan, ticari markalann yönetimi dahil
Konut yönetimini 351.865’de, kamu hizmetlerinin yönetimini 
351.87'de sınıflayın

*İmalat ve inşaat
Bayındırlık hizmetlerinin yönetimini 351.86'da sınıflayın 

*Hizmet ve meslek 

Lisans verme
Mesleki lisans verme ve tescillerle ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Belirli bir meslekle ilgili lisans ve tescili, kamu 
yönetimindeki konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin imalat 
işinde 351.8242

*Mali kurumlar ve işlemler
Belirli bir sanayi dalındaki hizmetlerle ilgili kuruluşların yönetimini, 
sanayinin yönetimi ile birlikte sınıflayın. Örneğin tarımsal borçlarla 
ilgili kuruluşların yönetimi 351.8233045

*Bankalar

*Sigorta şirketleri

*351.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.825 8 

.826

.826 1

.826 2

.826 3

.826 5

Devlet tarafından himaye edilen sigortalar
Resmi işgücü dışındaki kişileri ilgilendiren hizmetler
Örnek: Sağlık, hayat, yaşlılık, işsizlik sigortası
Kamu çalışanlarına sağlanan sigortayı 351.1234'de; belirli bir 
faaliyetle ilgili sigortayı, kamu yönetimindeki faaliyetle birlikte 
sınıflayın. Örneğin banka depozitolarının sigortası 351.8252045

Senetler ve senetlerin değişimi

*Iç ticaret
Mal değiş tokuşunu, ticaretle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Dış ticaret için 351.827'ye bkz.

*Tanm ürünleri ticareti
Pazarlama ile ilgili kuralları ve düzenlemeleri burada sınıflayın
Temel numara olan 351.826Te, 633-638'de 63 u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin süt ticareti 351.826171; sonra 
351.8'de belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin süt denetimi 
351.826171043

*Maden sanayii ürünlerinin ticareti
Temel numara olan 351.8262'ye, 553.2-553.9 arasında 553'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin kömür ticareti 351.826224; 
sonra 351.8'de belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin kömürde fiyat 
kontrolü 351.826224044

Istihraça (çıkanma) konu olan diğer sanayi ürünlerinin ticareti
Balıkçılık, balina avcılığı, avcılık, atıcılık, kültür omurgasız 
hayvancılığı ve soğuk kanlı omurgalı hayvancılığı
Kültür böcekçiliğini 351.82618'de sınıflayın

İkincil sanayi ve hizmet ürünlerinin ticareti
Standart altbölümler için 351.82650001-351.82650009'u kullanın
Temel numara olan 351.8265'e 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin kereste ticareti 351.8265674, iç turizm 351.826591

.827 Dış ticaret
Yabancılar için turizm dahil

.827 5 İthalat

.827 6 İhracat

.829 Paylaştırma
Kamu yönetiminde belirli bir ürün veya hizmetin paylaştırmasını, 
konu ile birjikte, 351.8'deki tablodan 043 notasyonunu kullanarak 
sınıflayın. Örneğin doğal gazın paylaştırılması 351.8723043 *

*351.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.83

.832

.833

.834

.835

.836

.837 

.838 

.838 2

.838 2^ 

.838 28 

.838 6

İş (Çalışma)
Başka bir talimat verilmedikçe, bu tablonun iki veya daha fazla 
altbölümünde yer alan karmaşık konuları, listede sonra gelen numarada 
sınıflayın. Örneğin kadınlara eşit ödeme 351.837 (351.835 Ae^il)
Emekçi sınıflara yönelik sosyal refah hizmetlerini 351.8485'de; kamu 
yönetiminde belirli bir meslekle ilgili işi, konu ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin çiftlikte çalışanlar 351.8233; kamu yönetiminde burada yer 
almayan emekçi sınıflara yönelik belirli bir hizmeti, konu ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin fiyatların denetimi 351.820424

İş ilişkileri
Toplu pazarlık dahil
Hükümetlerin çalışanlarıyla iş ilişkilerini 351.17'de sınıflayın

İstihdam hizmetleri
Çalışmada fırsat eşitliği programlan dahil

İş güvenliği
Örnek: İşinde kalabilme hakkı

Ücretler ve saatler
Emekli aylıklarının düzenlenmesi ve ücret dışında sağlanan haklar 
dahil
Kamuda çalışanlar için ücret dışında sağlanan haklann yönetimini 
351.1234'de, kamuda çalışanlar için emekli aylıklarının yönetimini 
351.5'de, resmi görevliler dışındakilerin devlet himayesi altındaki 
sigortasını 351.8256'da sınıflayın

Dezavantajlı işçiler
Örnek: Belirli ırksal, etnik, ulusal gruplara mensup işçiler; göçmenler, 
özürlüler

Kadınlar için 35l.837’ye; belirli yaşlardaki işçiler için 351.838'e 
bkz.

Kadın işçiler 

Belirli yaşlardaki işçiler 
Genç işçiler

35 yaşa kadar 

20 yaşa kadar 

21-35 yaş arası 

Yaşlı işçiler



.841

.842 

.842 9 

.843 

.844 

.845

.846

.847

.848

.848 2

*Sosyal refah ve yapılan düzeltmeler
Başka talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin 
zekâ özürlü çocuklar 351.842 (351.844, 351.847 değit}

Fiziksel hastalara yönelik hizmetler 351.841
Geri zekâlılara yönelik hizmetler 351.843
Zihinsel hastalara yönelik hizmetler 351.842
Özürlülere yönelik hizmetler 351.844
Islah, iyileştirme yönetimi 351.849
Yaşlılara yönelik hizmetler 351.846
Gençlere yönelik hizmetler 351.847
Diğer gruplara yönelik hizmetler 351.848
Yoksullara yönelik hizmetler 351.845

*Sağlık hizmetleri
Fiziksel hastalara yönelik hizmetleri burada sınıflayın
Kamu tarafından himaye edilen sağlık sigortasının yönetimini 
351.8256'da; zihinsel hastalara yönelik sağlık hizmetlerini 351.842'de, 
geri zekalılara yönelik hizmetleri 351.843'de, özürlülere yönelik 
hizmetleri 351.844'de sınıflayın

*Zihinsel hastalara yönelik hizmetler
*Bağımhlara yönelik hizmetler

*Geri zekalılara yönelik hizmetler

^Özürlülere yönelik hizmetler

* Yoksullara yönelik hizmetler
Eşit ekonomik fırsat sağlamayı 351.82044'de sınıflayın

* Yaşlılara yönelik hizmetler

^Gençlere yönelik hizmetler
20 yaşa kadar
Gündüz bakım hizmetleri dahil
Bakıma muhtaç çocukları olan ailelere yardımı 351.8482'de sınıflayın

Diğer gruplara yönelik hizmetler
Aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin azınlık gruplarındaki 
emekçi sınıfların ailelerine yönelik hizmetler 351.8484 (351.8482 
veya 351.8485 değil)

Suç kurbanlarına 
Azınlık gruplarına 
Emekçi sınıflara 
Ailelere

351.8488
351.8484
351.8485 
351.8482

*Ailelere
Bakıma muhtaç çocukları olan ailelere yardım dahil
Aile planlamasını 351.815'de, gündüz bakım hizmetlerini 
351.847'de sınıflayın *

*351.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.848 4

.848 5

.848 8 

.849 

.849 2 

.849 3 

.849 5

.851

.852

.853

.854

.855

.856

*Azınlık gruplarına
Yurttaşlık (medeni) haklarını ve insan haklarını kazanma 
programlarını 351.81 l'de sınıflayın

*Emekçi sınıflara
İş bulma hizmetlerini 351.833'de, yoksullaşan emekçilere yönelik 
hizmetleri 351.845'de sınıflayın

*Suç kurbanlarına

*Islah (iyileştirme) yönetimi
*Koruyucu sağlık hizmetleri

Şartlı tahliye ve gözetim altında tutma

*Ceza kurumlan

*Kültür ve din
Dil, iki dil programları dahil 
Kültür alış verişini burada sınıflayın
Dil planlaması ve politikası ile ilgili disiplinlerarası eserleri 306.449'da 
sınıflayın

Eğitim
Kamu okul sistemlerinde uygulamaya dönük yönetimi 371.2'de 
sınıflayın
Sadece 379'da yer almayan kamu yönetimi konuları için kullanın

^Kütüphaneler
Kütüphane sistemlerinin uygulamaya dönük yönetimini 025.l'de, 
hükümet-kütüphane ilişkilerini konu alan kamu politikası yayınlarını 
021.8'de sınıflayın

*Müzeler
Belirli bir konuya tahsis edilmiş müzeleri, konu ile birlikte 351.85'de 
sınıflayın. Örneğin tarih müzeleri 351.859

*Konusu insan olan bilimler ve sanat
Mimari, müzik dahil

*Bilim
Bilim ve teknolojinin kamu yönetimi hakkmdaki kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Temel nuniara olan 351.855'e, 510-590'da 5'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin hava tahminleri 351.8555163

Teknoloji için 35I.856'ya hkz.
Bkz. Kılavuz 500 ile 338.926, 351.855

^Teknoloji
Kamu yönetimindeki belirli bir teknolojiyi, konu ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin tarım teknolojisi 351.8233 *

*351.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.857 *Din

.858 *Spor ve dinlence/eğlence
Balıkçılık ve avcılık dahil
Sportif olaylarla ilgili bahis ve kumann denetimi ve düzenlenmesini 
3M.76'da, parkların denetimi ve düzenlenmesini 351.82326, park 
ve dinlence/eğlenceye yönelik bayındırlık hizmetlerini 351.863'de 
sınıflayın

.859 *Tarih ve ilgili faaliyetler
Arkeoloji, tarihi koruma, anıtlar ve türbeler, yurtsever anma ve 
kutlamalar dahil

.86 *Bayındırlık hizmetleri ve konut
İnşa, bakım, kullanım 
Mezarlıklar dahil
Kentsel gelişmenin kamu yönetimini 351.818'de, mimarinin kamu 
yönetimini 351.854'de, tarihi korumanın kamu yönetimini 351.859’da 
sınıflayın

.862 *Kamu binaları
Belirli kuruluşların binaları dahil. Örneğin mahkeme binaları
Kamu binalarının tedarik edilmesini 351.7123'de; kamu binalannın 
yönetimini 351.7133'de sınıflayın

.863 Park ve dinlence/eğlenceye yönelik bayındırlık hizmetleri

.863 2 *Parklar
Manzara alanlannın geliştirilmesi dahil
Parklardaki dinlence/eğlence tesislerini 351.8635'de, parkların 
kamu yönetimini 351.82326'da sınıflayın

.863 5 *Dinlence/eğlence tesisleri
Dinlence/eğlencenin kamu yönetimini 351.858'de sınıflayın

.864 ^Otobanlar ve bunlarla ilgili bayındırlık hizmetleri
Tüneller dahil

.864 2 ^Otobanlar ve yollar

.864 5 ^Köprüler

.865 *Konut

.867 *Barajlar

*351.8'de belirtildiği gibi ekleyin



Kamu hizmetleri ve taşımacılık
Hizmetlerin çevreye etkilerini, enerji üreten kaynakların korunmasını 
351.8232'de, maden kaynaklarından enerji üretimini 351.8238'de 
sınıflayın

ÖZET
351.870 01-.870 09 Standart altbölümler

.871

.872

.873

.874

.875

.876

.877

.878

.870 01-.870 09

.871

.871 04

.872

.872 2

.872 204

.872 3

.872 304

.873

Su arzı
Elektrik enerjisi ve gaz 
Posta haberleşmesi 
Telekomünikasyon
Taşımacılık Demiryolu taşımacılığı 
İç sular ve Feribot taşımacılığı 
Su, hava, uzay taşımacılığı 
Kara taşımacılığı

Standart altbölümler

Su arzı
Tanmsal, iç tüketimse!, endüstriyel kullanım için
Standart altbölümler için 351.871001-351.871009'u kullanın
Su arzı için baraj inşa etmeyi 351.867'de, hidroelektrik enerjiyi 
351.8722'de sınıflayın

Özel konular
Temel numara olan 351.87104'e, 351.8'deki tabjodan 042-046 
notasyonunda 04'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin su 
arzının kontrolü 351.871043

Elektrik enerjisi ve gaz
Elektrik enerjisi

Hidroelektrik, nükleer enerji dahil
Standart altbölümler için 351.8722001-351.8722009'u kullanın 

Özel konular
Temel numara olan 351.872204'e, 351.8'deki ek tablodan 
042-046 notasyonunda 04'ü izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin elektrik enerjisinin kontrolü 351.8722043

Gaz
Standart altbölümler için 351.8723001 -351.8723009'u kullanın 

Özel konular
Temel numara olan 351.872304'e, 351.8'deki ek tablodan 
042-046 notasyonunda 04'ü izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin gaz kontrolü 351.8723043

Posta haberleşmesi
Posta ile ilgili örgütlenmeyi 383.4'de sınıflayın



.875

.875 001-.875 009

.875 01-.875 09

.875 1-875 7

^Telekomünikasyon
Temel numara olan 351.874'e, 384.1-384.8'de 384'ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin radyo yayıncılığı 351.87454; sonra 
351.8'de belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin radyo yayıncılığına 
ekonomik yardım 3M.87454045

Taşımacılık Demiryolu taşımacılığı
Kitle taşımacılığının kamu yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Kentsel kitle taşımacılığını 351.8784'de sınıflayın

İç sular ve feribot taşımacılığı için 351.876'ya; su, hava, uzay 
taşımacılığı için 351.877'ye; kara taşımacılığı için 351,878'e bkz.

Standart altbölümler
351.8'deki tabloda belirtildiği gibi. Örneğin demiryollarına 
ekonomik destek 351.8750045

Demiryolu taşımacılığının standart altbölümleri
351.8'deki tabloda belirtildiği gibi. Örneğin demiryollarını 
kiralama 351.875046

Demiryolu taşımacılığı
Temel numara olan 351.875'e, 385.1-385.7'de 385'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin demiryolu fiyatlarının belirlenmesi 
351.8751

izleyen
6244

.876 *îç sular ve feribot taşımacılığı
Temel numara olan 351.876'ya, 386.1 -386.8'de 386Vı 
numaraları ekleyin. Örneğin yük taşımacılığı 351.876:

.877 *Su, hava, uzay taşımacılığı
Temel numara olan 351.877'ye, 387.1-387.8'de 387'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin limanlar 351.8771

tç sular ve feribot taşımacılığı için 351.876’ya bkz.

.878 *Kara taşımacılığı
Otobanlar ve bunlarla ilgili bayındıritk hizmetleri için 351.864'e; 
demiryolu taşımacılığı için 35I.875'e bkz.

.878 3 Kara taşıtlarıyla taşımacılık
Hava yaslıklı taşıtlarla taşımacılık dahil

.878 31 Trafik denetimi
Örnek; Işıklar, işaretler, levhalar, belirli tür taşıtların 
kullanılması, taşıt ağırlığı
Devriye polisi dahil

.878 32 Taşıt hizmetleri
Taşıtların çalışmasını, sürücü niteliklerinin denetimi ve 
düzenlenmesini burada sınıflayın
Temel numara olan 351.87832'ye, 388,321-388.324'de 
388.32'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin otobüs 
hizmetleri 351.878322

*351.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.878 34 Taşıtlar
Mülkiyet, kayıt, koşullar, belgeler
Kamuya ait taşıtları ve kuruluşlarını 351.7134'de sınıflayın

.878 4 Kentsel taşımacılık
Kentsel kitle taşımacılığını burada sınıflayın
Temel numara olan 351.8784'e, 388.41-388.47'de 388.4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kentlerde otobüs sistemleri 
351.87841322; ancak, kent cadde ve yollarının yönetimini 
351.8642'de sınıflayın

Yerel yönetimlerin kentsel taşımacılığının yönetimi için ayrıca 
352.9184’e hkz. '

.88 Adalet
Toprak (işletme imtiyazı için) taleplerinin yönetimi dahil
Mahkemelerin yönetimini 347.013'de, polisin yönetimini 351.74'de, 
yurttaşlık (medenî) haklarının yönetimini 351.81 l'de, düzeltmeye, 
reforma ilişkin yönetimi 351.849'da sınıflayın

.89 Dış işleri
Propaganda ve enformasyon dahil
Dışişleri bakanlıklarını 351.0l'de, kültürel değişimi 351.85'de sınıflayın

.892 Büyükelçilik ve temsilcilikler
Diplomatik listeler 327.2025'e alındı

.896 Gönüllü hizmet kuruluşları
Resmi olmayan gönüllü hizmet gruplarını, konu ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin barış hareketleri 327.172

.898 Pasaport ve vizeler

.9 Yönetimin aksayan işlevleri
Belirli bir kurumla ilgili yönetimin aksayan işlevlerini, kurumla birlikte 
sınıflayın. Örneğin polisin kötü muamelesi 351.74

İdare hukuku için 342.06'ya, suç olarak kabul edilen görevi kötüye 
kullanma durumu için 364.13'e ayrıca hkz.

.91 Devletten hak talep etme ve şikayetler
Şikayetleri takip eden memurlarla ilgili disiplinlerarası eserler dahil
Yasa koyucu olarak halkın şikâyetlerini takip eden memurları 328.3452'de 
sınıflayın

.99 Yönetimin aksayan işlevlerinin belirli yönleri

.991 Görevi kötüye kullanma
Politik, vatandaşlık, insan haklarının ihlâli için 351.996'ya bkz.

.992 Kamu araştırma ve soruşturmaları

.993 Kamu görevlisi hakkında dava açma



.995

.996

Kamu yönetimi ve askerlik bilimi

Rüşvet

Çıkar çatışması
Rüşveti 351.994'de sınıflayın

Politik, vatandaşlık ve insan haklarının ihlali

352 Yerel yönetimler (Belediyeler)
Başka talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin belediye 
zabıtaları 352.2 (352.0095 değil)

Belirli alanların yerel yönetimi 
İdari hizmetler
Mali ve mülkiyet yönetimi ve ilgili konular 
Yerel yönetim kademeleri ve örgütlenmesi 
Yerel yönetimlerarası işbirliği 
Yönetimin esasları 
Belediye yöneticileri
Belirli yetki alanları ve yetkililer (352.0095 hariç) 
Yönetimin aksayan işlevleri

352.2-.9
352.005
352.1
352.007 
352.0095 
352.00047
352.008
352.009
352.002

Kılavuz'da 352.03-352.09 ile 352.002-352.009'da açıklanan yukarıdaki öncelik 
tablosu ile ilgili istisnalara dikkat edin
Yerel yönetimlerle ilgili kapsamlı eserleri 320.8'de, yerel politikaları 320'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 352

ÖZET
352.000 l-.OOO 9 [Standart altbölümler ve yönetimin esasları)

.002-.009 Yerel yönetimin genel konuları

.03-.09 Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.000 1

[.000 11]

.000 2

.000 25

Mali ve mülkiyet yönetimi ve ilgili konular 
Polis
Yangından korunma ve kazaları önleme
Kamu sağlığını koruma
Kamu binalarının düzenlenmesi ve denetimi
Çevre sağlığı ve ilgili faaliyetler
Bayındırlık hizmetleri ve konut
Ruhsat verme
Çeşitli alanlar

Felsefe ve kuram
Kamu yönetiminin sosyal ve politik etmenlerle ilişkisi dahil 

Sistemler
Kullanmayın, 352.000473'de sınıflayın

Çeşitli

Kişiler ve örgütlerle ilgili rehberler
Memur ve işçilerle ilgili rehberleri 352.0052'de sınıflayın



.000 3 

.000 4 

.000 47

.000 5

.000 6

.000 7-.000 8 

.000 9

Sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar

Özel konular

Yönetimin esasları
Üst yönetimi burada sınıflayın
Temel numara olan 352.00047'ye, 351.0072-351.0078 
arasında 351.007'yi izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 
yeniden örgütlenme 352.000473

Süreli yayınlar
Süreli idari raporları 352.0006'da sınıflayın 

İdari raporlar
Belirli kuruluşların idari raporlarını 352.1-352.9'da, belirli bir 
konudaki idari raporları, kamu yönetimindeki konu ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin Hükümetin reorganizasyonu hakkmdaki 
raporlar 352.000473
Bkz. Kılavuz 351.0006

Standan altbölümler

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alışı 352.03-352.09'da 
sınıflayın (352.00093-35İ00099 değil)

352.002-352.009 Yerel yönetimin genel konuları
Kapsamlı eserleri 352'de, belirli yerel yönetimlerle ilgili genel konuları 
352.03-352.09’da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 352.03-352.09 ile 352.002-352.009

.002 Yönetimin aksayan işlevleri
Politik, vatandaşlık, insan haklarının ihlâli; hükümete karşı şikayet ve 
hak talepleri, şikâyeti takiple görevli memurlar, kamu araştırma ve 
soruşturmaları dahil
Belirli bir kuruluşun yönetiminde aksayan işlevleri, kuruluşla 
birlikte sınıflayın. Örneğin polisin kötü muamelesi 352.2

İdare hukuku için 342.06'ya, suç olarak kabul edilen yönetimin 
aksayan işlevleri için 364.13’e ayrıca bkz.

.003 Belediye şirketleri
Disiplinlerarası eserleri 320.85’de, yasal durumu 342.02'de sınıflayın

.005 İdari hizmetler
Temel numara olan 352.005'e, 351.1 -351.6'da 351 'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin personel yönetimi 352.0051, memur ve işçilerin 
listeleri 352.0052
İdari personelin yönetimini 352.000474'de, resmi görevliler dışındaki 
çalışanlar için programları 352.943'de sınıflayın



.008

.006 Arazi ilhakı
Disiplinlerarası eserleri 320.859'da, yasal durumu 342.0413'de 
sınıflayın

.007 Yerel yönetim kademeleri ve örgütlenmesi
Yerel yönetimlerin biçimleri, yapısı ve fonksiyonu ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri 320.8'de sınıflayın

.007 2 Belediyeler
Kent belediyelerini burada sınıflayın

.007 22 Kırsal alan belediyeleri

.007 23 Kasaba ve birleşik köyler

.007 24 Kentler
Metropolitan alanları 352.0094'de sınıflayın

.007 3 Orta düzeyler
Örnek: ilçeler, mıntıkalar, bölümler, yönetim bölgeleri (ilçeler- 
Fransa); ilçeler (Almanya), kat'i yargı yetkisi olan bölgeler. 
Örneğin Costa Rica

Bkz. Kılavuz 350-354; Devlet yönetimi ve eyalet yönetimi

Belediye yöneticileri
Örnek: Belediye başkanları, kent yöneticileri, komisyon üyeleri, 
bölüm başkanları
Yönetim kurulları ve bağlı birimleri dahil
Belediye yönetiminin biçimlerini burada sınıflayın
Belediye yönetiminin biçimlerine ilişkin disiplinlerarası eserleri 
320.8'de; belirli bir birimin başındakileri, kamu yönetimindeki konu 
ile birlikte sınıflayın. Örneğin su temininden sorumlu yetkililer 
352.61, belediyelerin su idareleri 352.926
Yetkileri sınırlı belediye başkanı ile meclis yönetimi
Yetkileri geniş belediye başkanı ile meclis yönetimi
Meclis-Idareci yönetimi

Belediye meclislerini burada sınıflayın
Komisyon yönetimi

Belirli yetki alanları ve yetkililer; yerel yönetimler arası işbirliği
Komisyonlar, şirketler dahil
Okul idare heyetleri ve bölgelerini 379.153’de; belirli bir alandaki 
faaliyeti denetleyen diğer yetki alanlarını ve.yetkilileri, kamu 
yönetimindeki faaliyetle birlikte sınıflayın. Örneğin yerel kitle taşıma 
yetkilileri 352.9184

.009 2 Düzenleyici kuruluşlar ve özerk yetkililer
Hükümetin dışındaki düzenleme, denetleme, teftiş faaliyetlerini 
burada sınıflayın

.009 3 Hizmet alanları ve yetkilileri
Kentlerde ve kırsal alanlarda

.009 4 Metropolitan (birleşik kentler) alanlarda

,008 2 
,008 3 
.008 4

.008 5 

.009



.009 5

•03-.09

Yerel yönetimlerarası işbirliği
Belediye yetkilileri arasındaki işbirliği dahil
Belirli bir etkinlik alanındaki işbirliğini, etkinlikle birlikte 
sınıflayın. Örneğin polis işbirliği 352.2

Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış
Belirli yerel yönetimlerle ilgili genel konuları burada sınıflayın
Temel numara olan 352.0'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin.
Örneğin Illinois eyaletindeki yerel yönetimler 352.0773, Chicago 
yönetimi 352.077311
Belirli kıta, ülke, devlet, bölgelerdeki yerel yönetimler ile ilgili (belirli 
yerel yönetimlerle değil) genel konuları 352.002-352.009'da sınıflayın. 
Örneğin Illinois Belediyelerinde devlet hizmetleri 352.00509773, ancak 
Chicago'daki devlet hizmetleri 352.077311
Belirli yönetim faaliyetlerini, belirli kıta, ülke, devlet, bölgelere (belirli 
bölgeler dahil) göre belirli faaliyet alanlarının yönetimini 352.1-352.9'da 
sınıflayın. Illinois belediyelerinde bölgesel taşımacılık 352.918409773, 
Chicago'da 352.91840977311

Bkz. Kılavuz 352.03-352.09 ile 352.002-352.009

Mali ve mülkiyet yönetimi ve ilgili konular
Örnek: Kamu borçları yönetimi, ekonomik yardımların idaresi
Belirli alanlara uygulanan mali ve mülkiyet yönetimi ve ilgili konuları 352.2- 
352.9'da sınıflayın

Kamu binalannın düzenlenmesi ve denetimi için ayrıca 352.5'e hkz.

352.12-352.14 Mali yönetim
Kapsamlı eserleri 352.l'de, muhasebe ve hesap denetimini 
352.17'de sınıflayın

. 12 Bütçe ve bütçeleme
Temel numara olan 352.12'ye, 351.7222-351.7225'de 351.722'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin bütçe tahminleri 352.1225

.13 Vergi yönetimi

. 134 Özel tahakkuklar (değer takdirleri)

. 135 Vergilerin belirli türleri
Satış vergileri, gelir vergileri dahil 

.135 2 Mülkiyet vergileri

.135 21 Tahakkuklar (değer takdirleri)

.135 23 Tahsilat



.17

.171

.172

.2

.3

Gelirlerin yönetimi
Örnek: Devletin gerçekleştirdiği ticaretten sağlanan gelirlerin, kamu 
hizmetleri karşılığında alınan vergi ve ücretlerin, piyango gelirlerinin 
yönetimi
Yerel yönetimlerin daha üst düzeylerle mali ilişkilerini 351.725’de 
sınıflayın

Vergi yönetimi için 352.13'e hkz.

Mülkiyet yönetimi ve ilgili konular
Temel numara olan 352.16'ya, 351.711-351.714’de 351.71'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin donanımın kiralanması 352.1624
Kamu binalarının dışındaki kamu hizmetlerinde kullanılan kamu 
arazilerinin satın alınması veya kiralanmasını 352.7'de, belirli bir amaç 
için kamu mülkiyetinden yararlanmayı, amaçla birlikte sınıflayın. Örneğin 
devlet muhasebesinde bilgisayarların kullanımı 352.1710285

Muhasebe ve hesapların denetimi
Planlama, yönetim, kullanım
Muhasebe ve hesapların denetimi işlemlerini 657.835'de sınıflayın

Muhasebe ve hesaplar
Mali cetveller, raporlar dahil

Hesap denetimleri ve kesin hesaplar
Sahtekârlığın açığa çıkarılması dahil
Programların yeterliliğini ve kullanışlılığını saptamaya yönelik hesap 
denetimlerini 352.000476'da, belirli faaliyetlerin değerlendirilmesini, 
faaliyetle birlikte sınıflayın. Örneğin gelirlerin yönetimi 352.14

352.2-352.9 Belirli alanların yerel yönetimi
Kapsamlı eserleri 352'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 352.2-352.9

352.2-352.4 Polis, yangın ve kazadan korunma, kamu sağlığını 
koruma

Kapsamlı eserleri 352.935'de sınıflayın

Polis
Trafik denetimini 352.9183l'de sınıflayın

Yangından korunma ve kazaları önleme
Belirli bir faaliyet alanındaki kazaları önleme ölçütlerinin yönetimini, kamu 
yönetimindeki faaliyetle birlikte, l.Tablo'dan 0289 notasyonunu kullanarak 
sınıflayın. Örneğin kamu binaları inşaatında güvenlik 352.50289



.4 Kamu sağlığını koruma
Tıbbi taramalar, hastalıklar ve tehlikeli ürünlerin denetimi dahil
Sağlık hizmetlerinin yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri 352.944l'de 
sınıflayın

Çevre sağlığı ve ona bağlı faaliyetler için 352.6'ya hkz.

.5 Kamu binalarının düzenlenmesi ve denetimi
İnşa, bakım, kullanım, elden çıkarma
Kamu binalarının satın alınmasını (tedarik) 352.1623'de sınıflayın

.6 Çevre sağlığı ve ilgili faaliyetler

.61 Su arzı
Tuzlu suyun dönüştürülmesi, suların arıtılması dahil
Hidroelektrik enerjiyi 352.9122'de, su kirlenmesini 352.942325'de 
sınıflayın

.62 Atık (pis) suların yokedilmesi

.63 Çöp ve atıkların toplanması ve yokedilmesi

.7 Bayındırlık hizmetleri ve konut
İnşa, bakım, kullanım
Kentsel gelişimi 352.9418'de, mimariyi 352.9454'de, tarihî korumayı 
352.9459'da sınıflayın

Kamu binalarının düzenlenmesi ve denetimi için 352.5'e; çevre sağlığı ve 
ilgili faaliyetler için 352.6'ya hkz.

.72 Mezarlıklar

.73 Parklar ve dinlence/eğlence tesisleri

.732 Parklar
Parklardaki dinlence/eğlence tesislerini 352.735'de sınıflayın

.735 Dinlence/eğlence tesisleri
Dinlence/eğlencenin kamu yönetimini 352.9458'de sınıflayın

.74 Caddeler, yollar, otobanlar, köprüler, tüneller

.75 Konut

.8 Ruhsat verme
Belgeleme, kiralama, kaydı burada sınıflayın
Belirli bir faaliyetle ilgili ruhsat vermeyi, faaliyetle birlikte sınıflayın. Örneğin 
hastanelerin ruhsatı 352.9441

.9 Çeşitli alanlar
Aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı
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ÖZET
Kamu hizmetleri ve taşımacılık 
İnşaat
Kamu güvenliği ve ilgili alanlar 
Ekonomik, refaha yönelik, kültürel faaliyetler 
Planlama ve bölgelere ayırma 
Adalet

Kamu hizmetleri ve taşımacılık
Temel numara olan 352.91'e, 351.872-351.878'de 351.87'yi izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin kent taşımacılığı 352.9184
Kamu taşıt araçlarının satın alınmasını 352.1624'de; kamu taşıt araçlarının 
yönetimini 352.1634'de; hizmetlerin çevreye etkileri, enerji üretim 
kaynaklarının korunmasını 352.94232'de sınıflayın

Su arzı için 352.61'e hkz.

İnşaat
İzinlerin, kodların, denetimlerin, standartlann yönetimini burada 
sınıflayın
Belirli bir binanın inşaatını, kamu yönetimindeki bina ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin konut 352.75

Bina inşaatı

Elektrik tesisatları

Su tesisatı

Kamu güvenliği ve ilgili alanlar 

Kamu güvenliği
Sansür; bilginin, toplantıların, patlayıcı ve ateşli silahlann denetimi 
dahil

Polis için 352.2'ye; yangından korunma ve kazaları önleme için 
352.3'e; kamu sağlığını koruma için 352.4'e hkz.
Haheralma hakkı için 323.445'e, yerel yönetimlerde haberi tekzip 
hakkı için 352.002'ye ayrıca hkz.

Felaket ve acil durum planlaması ve kurtarma çalışmaları
Sivil savunma için 352.9355'e hkz.

Sivil savunma

Kamu ahlakını etkileyen faktörler 
Kumar, fahişelik dahil 

Alkollü içecekler
Alkoliklere yönelik hizmetler için ayrıca 352.94429'a hkz. 

Uyuşturucular
Uyuşturucu bağımlılarına yönelik hizmetler için ayrıca 
352.94429'a hkz.



.94 Ekonomik, refaha yönelik, kültürel faaliyetler

.941 İnsan ilişkileri, bilgi (enformasyon), ilgili programlar
Temel numara olan 352.94Te, 351.811-351.819'da 351.8Tİ izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin kentsel gelişme 352.9418

.942 Üretim, ticaret, tüketim
Tüketicinin korunması dahil
Ekonomik gelişmeyi, verimliliğin arttırılmasını burada sınıflayın 

.942 1 Standartlar
Örnek: Ağırlık ve ölçüler

.942 3 Birincil sanayiler ve doğal kaynaklar
Temel numara olan 352.9423'e, 351.8232-351.8238'de 351.823’ü 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin doğal kaynaklar 352.94232, 
su kirliliğinin denetimi 352.942325
Kamu hizmet kurumlarmı, örneğin gaz, elektrik sağlayan 
kuruluşları, 352.9Tde sınıflayın

.942 4 İkincil sanayiler
Katı atık denetimini 352.63'de, kamu hizmetlerini 352.9l'de 
sınıflayın

.942 42 İmalat ve inşaat
Bayındırlık işlerini 352.7'de, inşaatın düzenlenmesini 
352.92'de sınıflayın

.942 43 Hizmet ve görev
Mesleki lisans ve tescil dahil
Belirli bir alandaki mesleklerin lisans ye tescillerini, yerel 
yönetimdeki alanla birlikte sınıflayın. Örneğin imalat işi 
352.94242

.942 6 Ticaret
Tarım ürünlerinin ticareti dahil

.943-.945 İşgücü, sosyal refah ve yapılan düzeltmeler, kültür ve din
Temel numara olan 352.94'e, 351.83-351.85’de 351.8'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çalışanlara yönelik hizmetler 352.943, 
spor ve dinlence/eğlence hizmetleri 352.9458
Hükümetlerin kendi çalışanlarıyla ilişkilerini 352.005 Tde, 
dinlence/eğlence tesislerini 352.735’de, sportif olaylarla ilgili kumar 
ve bahislerin denetimini 352.936'da sınıflayın

.96 Planlama ve bölgelere ayırma

.961 Bölgelere ayırma

.962 Arazileri bölümlere ayırma

.98 Adalet
Polis yönetimini 352.2'de, mahkemelerin yönetimini 347.013'de sınıflayın

506



353 Türkiye'de kamu yönetimi
Ticaret, haberleşme, taşımacılıkla uğraşan özel kuruluşları, 380'in altındaki 
tablodan 065 notasyonunu kullanarak, 380'de sınıflayın.
Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bütün bakanlıkları 353.1-353.8 arasında, 
doğrudan başbakanlığa ve çeşitli bakanlıklara bağlı kamu kuruluşlarını, belirli 
bakanlık ve idarelerin bünyesindeki genel müdürlük veya başkanlıkları, 
ortaklıkları, işletmeleri aşağıda belirtildiği gibi, ilgili olduğu faaliyet alanıyla 
birlikte sınıflayın. Kamu kuruluşu bir endüstri dalında, hem üretim hem ticari 
faaliyet gösteriyorsa, o kuruluşu, ticaret değil, üretim faaliyeti ile birlikte 
sınıflayın

Bkz. kılavuz 353-354 
Örnek:

Bağ-Kur 368.4006 
Bankalar Birliği 332.106
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 332.106
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 351.86
(ÇEK) Çocuk Esirgeme Kurumu 362.706
(DİE)Devlet İstatistik Enstitüsü Gn.Md. 310.6
(DPT) Devlet Planlama Teşkilatı 307.1206
Defterdarlıklar ve malmüdürlükleri 336.2006
Diyanet İşleri Başkanlığı 297.06
(EBK) Et-Balık Kurumu 636.006
(IİBK) İş ve İşçi Bulma Kurumu 331.12806
(KBİ) Karadeniz Bakır İşletmeleri 673.06
Milli Kütüphane Başkanlığı 027.5561
(MP)Milli Piyango İdaresi Gn.Md. 336.1706
(ORÜS) Orman Ürünleri San.A.Ş. 634.906
PETLAS 678.306
PTT Gn.Md. 384.06
(SEKA) 676.06
(SPK) Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 332.6 
(SSK) Sosyal Sigortalar Kurumu 368.4006 
Şeker Fabrikaları 664.1206 
(TCDD) TC Devlet Demiryollan 385.065 
(TDÇİ) Türkiye Demir Çelik İşletmeleri 672.06 
(TEK) Türkiye Elektrik Kurumu 333.793206 
TEKEL 679.706
(TKİ) Türkiye Kömür İşletmeleri 380.142206 
(TMO) Toprak Mahsulleri Ofisi 380.14106 
(TSE) Türk Standartları Enstitüsü 389.06 
(TTK) Türkiye Taşkömürü Kurumu 380.1422306 
T.Çimento ve Toprak San. A.Ş. 620.13506 
T.Gübre Sanayii A.Ş. 668.6206 
TC Emekli Sandığı 368.4006 
THY ve Denizcilik Bankası A.O 387.7065 
Yem Sanayii A.Ş.664.7606

Yerel yönetimler için 352'ye hkz.



ÖZET
353.000 l-.OOO 9 Standart altbölümler

.001-009 İdari hizmetler, mülki yönetim ve mali yönetim ve ilgili konular, 
belirli alanların yönetimi, yönetimin aksayan işlevleri 

.01-.04 Bürokrasi, bürokraside yöneticiler, hükümet

.1 Dışişleri Bakanlığı

.2 Maliye Bakanlığı

.3 İçişleri Bakanlığı

.5 Adalet Bakanlığı

.6 Milli Savunma Bakanlığı

.7 Devlet Bakanlıkları

.8 Diğer Bakanlıklar

.9 Merkezi yönetimin taşra teşkilatı

.0001-.0009 Türkiye'de kamu yönetiminin standart altbölümleri

.001-008 İdari hizmetler, mülki yönetim ve mali yönetim ve ilgili konular,
belirli alanların yönetimi

Burada yer alan belirli kavramların bakanlıklara uygulanmasını 353.1- 
353.8'de sınıflayın
Temel numara olan 353.00'a, 351.1-351.8'de 351'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin vergi yönetimi 353.00724

.009 Yönetimin aksayan işlevleri
Yönetimin belirli bir yönüyle ilgili aksayan işlevleri, o yön ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin Türkiye’de vergi yönetiminde rüşvet 353.00994
Temel numara olan 353.009'a, 351.91-353.99'da 351.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çıkar çatışması 353.00995

.01 Bürokrasi
Bürokrasinin belirli bir yönünü, o yön ile birlikte sınıflayın. Örneğin kötü 
yönetim 353.009
Türkiye'nin bürokratik yapısı ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

.03 Bürokraside yöneticiler

.031 Üst düzey yöneticiler
Cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer yardımcı üst düzey 
yöneticileri burada sınıflayın

.031 2 Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlarını burada sınıflayın

.031 3 Başbakanlık
Başbakanları burada sınıflayın

.031 8 Yardımcı üst düzey yöneticiler
Başbakan yardımcılarını burada sınıflayın

Hükümet



.1-.8 Türkiye’de Bakanlıklar
Kapsamlı eserleri 351.004'de, belirli bakanlıklara bağlı genel müdürlük, 
başkanlık, ortaklık veya şirketleri, ilgili olduğu faaliyet alanı ile birlikte 
sınıflayın. ÖmeğinUlaştırma Bakanlığı PTT Genel Müdürlüğü 384.06

.1 Dışişleri Bakanlığı

.2 Maliye Bakanlığı

.3 İçişleri Bakanlığı

.5 Adalet Bakanlığı

.6 Milli Savunma Bakanlığı

.62 Genel Kurmay Başkanlığı
Genel kurmay Başkanlığı ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 356'ya, Hava kuvvetleri 
Komutanlığı için 358'e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 359'a hkz.

.7 Devlet Bakanlıkları

.8 Diğer bakanlıklar

.81 Sanayi Bakanlığı

.82 Görev alanı ticaret ve tarım olan bakanlıklar

.821 Ticaret Bakanlığı

.822 Tarım ve Orman Bakanlığı

.83 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

.84 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

.85 Görev alanı, eğitim, kültür, sağlık, çevre, turizm olan bakanlıklar

.851 Milli Eğitim Bakanlığı

.852 Kültür Bakanlığı

.853 Sağlık Bakanlığı

.854 Çevre Bakanlığı

.855 Turizm Bakanlığı

.86 Bayındırlık Bakanlığı

.87 Ulaştırma Bakanlığı
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.9 Merkezi yönetimin taşra teşkilatı

.91 Bölge İdareleri
Olağanüstü Hal bölge valiliğini burada sınıflayın
Kamu kurum ve kuruluşlarının birkaç ili içine alan bölge idarelerini 
kapsar. Ancak, faaliyeti 35l'de tanımlanmış bölge idarelerinin yönetimine 
ilişkin eserler, faaliyet alanı ile birlikte sınıflanır. Örneğin PTT Bölge 
müdürlüklerinin faaliyetlerine ilişkin yönergeler 351.873

.92 Î1 İdareleri
Valilikleri burada sınıflayın
İl İdare Kurulu kararlarını burada sınıflayın.
Bakanlıkların illerdeki hizmet şubelerini kapsar. Ancak, faaliyeti 35l'de 
tanımlanmış il idarelerinin yönetimine ilişkin eserler, faaliyet alanı ile 
birlikte sınıflanır. Örneğin defterdarlıklar 351.724006

.93 İlçe İdareleri
Kaymakamlıkları burada sınıflayın
İlçe İdare Kurulu kararlarını burada sınıflayın.
Bakanlıkların ilçelerdeki hizmet şubelerini kapsar. Ancak, faaliyeti 35l’de 
tanımlanmış ilçe idarelerinin yönetimine ilişkin eserler, faaliyet alanı ile 
birlikte sınıflanır. Örneğin malmüdürlükleri 351.724006

.94 Bucak İdareleri
Bucak müdürlüklerini burada sınıflayın
Bucak meclisi, bucak komisyonlarını burada sınıflayın

.99 Yerinden yönetim kuruluşları
Yerinden yönetim kuruluşları çerçevesinde yer alan kamu yerel yönetim 
kuruluşlarından bölge idareleri (il özel idareleri) ile köylerle ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın.
Türkiye’de yaygın bir şekilde yerel yönetim idareleri olarak bilinen 
Belediyeleri 352’de sınıflayın.

Bkz. Kılavuz 353.99

.991 İl Özel İdaresi
Diğer adı: Bölge idaresi
İl genel meclisi ve il daimi encümenini burada sınıflayın.
Valilikler için 353.92’ye bkz.

.992 Köy
Köy ihtiyar meclislerini ve köy muhtarlıklarını burada 
sınıflayın

354 Belirli merkezi hükümetlerin yönetimi; uluslararası 
yönetim

Türkiye'de kamu yönetimi için 353’e hkz.
Bkz. Kılavuz 353-354



.1 Uluslararası yönetim
Uluslararası kurum ve kuruluşların yönetimi 
Standart altbölümler için 354.1001-354.1009'u kullanın

.103 Birleşmiş Milletler
Sekreterlik dahil
Belirli konularla ilgili belirli alt kuruluş ve bağlı kurumlan 354.11- 
354.19'da sınıflayın

.104 Bölgesel kurum ve kuruluşlar
Temel numara olan354.104'e, 341.242-341.249'da 341.24'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Amerikan Devletleri Teşkilatı 354.1045
Belirli konularla ilgili belirli alt kuruluş ve bağlı kurumlan 354.11- 
354.19'da sınıflayın

. 11-. 19 Uluslararası personel hizmetleri, mülkiyet ve mali yönetim ve ilgili 
konular, belirli alanların yönetimi, yönetimin aksayan işlevleri

Temel numara olan 354. l'e, 351.1-351.9'da 351'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Dünya Sağlık Teşkilatı 354.177

•3-.9 Türkiye dışındaki belirli merkezi yönetimler
(Seçenek: ABD dışındaki belirli bir ülkenin merkezi yönetimine yerel vurgu 
veya daha kısa bir notasyon vermek için, ülkenin merkezi yönetimini 353'de 
sınıflayın; bu durumda ABD'nin merkezi yönetimini 354.73-354.79, 
354.969'da sınıflayın)
Temel numara olan 354'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Almanya Hükümetinin yönetimi 354.43; sonra aşağıdaki gibi ekleyin:

0001-0009

001-008

009

03-04

Standart altbölümler
35 l'de belirtildiği gibi. Örneğin idari raporlar 0006 

Hükümet hizmetleri, mülkiyet ve mali yönetim ve ilgili 
konular, belirli alanların yönetimi

Temel numara olan cfc'a, 351.1 -351.8'de 351 'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin vergi yönetimi 00724 
Burada yer alan belirli görüşlerin, hükümetin belirli 
bakanlıklarına veya birimlerine uygulanmasını 06'da 
sınıflayın

Yönetimin aksayan işlevleri
Temel numara olan 009'a, 351.91 -351.99'da 351.9'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin çıkar çatışması 
00995
Yönetimin belirli bir yönünün kötü idaresini, o yön ile 
birlikte sınıflayın.Örneğin vergi yönetiminde çıkar 
çatışması 00724 

Bürokrasi
Bürokrasinin belirli bir yönünü, o yön ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin yönetimin aksayan işlevleri 009 

Üst yöneticiler; kabineler ve devlet konseyleri
'Temel numara olan O'a, 351.003-351.004'de 351 .OO'ı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin üst yöneticiler 03 
Hükümetin belirli bakanlık ve birimlerini 06'da sınıflayın

(devam ediyor)



.3-.9 Türkiye dışındaki belirli merkezi yönetimler (devam)

.730 001-.730 008

.730 009

.730 01-.730 08

.730 09

06 Hükümetin belirli bakanlık ve birimleri
06'ya, 351.01-351.08'de 351.0'ı izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin dışişleri bakanlığı 061 
Kapsamlı eserleri 04'de sınıflayın

>07-09 Yönetimin, hükümetlerarası yönetimin, özel kuruluşlarının
esasları

Kapsamlı eserleri ülke için verilen temel numarada 
sınıflayın: burada yer alan belirli görüşlerin hükümet 
hizmetlerine, mülkiyet ve mali yönetime ve ilişkili 
konularına, belirli alanların yönetimine uygulanmasını 
001-008'de, hükümetin belirli bakanlık ve birimlerine 
uygulanmasını 06'da sınıflayın

07 Yönetimin esasları
07'ye, 351.0072-351,0078'de, 351.007’yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin reorganizasyon 073

08 Hükümetlerarası yönetim
08’e, 351.091-351.093'de 351.09'u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin merkezi ve eyalet hükümetleri arasındaki 

.. ilişkiler 082
09 Özel kuruluşlar

Örnek: Bağımsız kuruluşlar, özerk kurumlar, özel 
komisyonlar
09'a, 351.0091 -351.0093'de 351.009'u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin düzenleyici kurumlar 091

ABD’de federal ve eyalet hükümetlerinin yönetimi
ABD’nin Konfedere Devletleri'nin yönetimini 354.739’da, Birleşik 
Devletler'in bir parçası olmadan önceki herhangi bir yargı alanını 
burada sınıflayın. Örneğin Teksas Cumhuriyeti 354.73764

Bk2. Kılavuz 354

Standart altbölümler
35l'de belirtildiği gibi. Örneğin, idari raporlar 
354.730006

Tarihi ve kişilere göre ele alış
Eyalet hükümetlerini 354.739’da sınıflayın

Devlet hizmeti, mülkiyet ve mali yönetim ve bununla ilgili 
konular, belirli alanların yönetimi

Temel numara olan 354.730'a, 351.1 -351.8'de 351 'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin vergi yönetimi 354.73000724
Burada kapsanan belirli görüşlerin, bakanlıklara 
uygulanmasını 354.731-354.738'de sınıflayın

Yönetimin aksayan işlevleri
Temel numara olan 354.73009'a, 351.91-353.99'da 351.9'u 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin çıkar çatışmaları 
354.7300995
Yönetimin belirli bir yönüyle ilgili aksayan işlevleri, o yön ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin vergi yönetiminde çıkar çatışması 
354.7300724



.730 1

.730 3-.730 9

Bürokrasi
Bürokrasinin belirli bir yönünü, o yön ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin yönetimin aksayan işlevleri 354.73009

Başkanlar, başkan yardımcıları, bakanlar kurulu, yönetimin esasları, 
özel kuruluşlar

Temel numara olan 354.730’a, 351.003-351.009'da 351.OO'ı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Bakanlar Kurulu 354.73004, 
cumhurbaşkanları 354.7300313; ancak cumhurbaşkanının seçim 
şekli 353.034'den 324.630973'e alındı
Burada belirtilen kavramların kamu hizmetlerine uygulanmasını, 
mülkiyet ve mali yönetim ve bunlarla ilgili konulan, belirli 
alanların yönetimini 354.73001-354.730008'de; hükümet 
düzeyindeki belirli bakanlıklara uygulanmasını 
354.731-354.738'de; merkezi ve yerel yönetim ilişkilerine 
uygulanmasını 354.739292'de sınıflayın

354.731-354.738 Hükümetin belirli federal bakanlıkları
Kapsamlı eserleri 354.7304'de sınıflayın

.731 Devlet Bakanlığı

.732 Maliye Bakanlığı

.733 İçişleri Bakanlığı

.734 Posta Bakanlığı (1829-1971)
ABD Posta Hizmetlerini 354.7300873'de sınıflayın

.735 Adalet Bakanlığı

.736 Savunma Bakanlığı
Silahlı kuvvetlerin yönetimini 355.6'de sınıflayın 

Denizcilik Bakanlığı için 354.737'ye hkz.

.736 2 Ordu (Kara Kuvvetleri) Bakanlığı

.736 3 Hava Kuvvetleri Bakanlığı

.737 Denizcilik Bakanlığı

.738 Diğer Bakanlıklar

.738 1 Tarım Bakanlığı

.738 2 Ticaret Bakanlığı

.738 3 Çalışma Bakanlığı

.738 4 Sağlık ve İnsan hizmetleri ve Eğitim Bakanlığı
Eski Sağlık, Eğitim ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nı burada 
sınıflayın



•73S 42 

.738 44 

.738 5 

.738 6 

.738 7 

.738 8 

.739 

.739 09

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı 

Eğitim Bakanlığı

Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Enerji Bakanlığı

Emekli Asker İşleri Bakanlığı

Eyalet hükümetleri

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli merkezi hükümetleri 354.7397-354.7399'da sınıflayın 
(354.739097-354.739099 değil)

.739 1

354.739 1-354.739 3 Genel olarak eyalet hükümetleri
Kapsamlı eserleri 354.739'da, belirli eyaletlerin hükümetlerini 354.7397- 
354.7399'da sınıflayın

Bürokrasi, eyalet yöneticileri, eyalet hükümeti ve meclisleri, 
yönetimin esasları, özel kuruluşlar

Temel numara olan 354.7391'e, 351.001-351.009’da 351.(X)'ı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin eyalet valileri 354.7391313; 
ancak eyalet valilerinin seçim şekli 354.739134'den 324.63073'e 
alındı
Eyalet meclisi düzeyindeki belirli yürütme organlarını 354.73921- 
354.73928'de; belirli faaliyetlerle ilgili belirli kuruluşlan, 
faaliyetle birlikte 354.7392-354.7393'de sınıflayın. Örneğin 
ABD'de vergi tahakkuklarına yapılan itirazları inceleyen kurullar 
354.7393724

.739 2

.739 21-.739 28

.739 29 

.739 291

.739 292 

.739 293

Eyalet meclisi düzeyindeki belirli departmanlar ve eyalet 
hükümetlerarası yönetimi

Eyalet meclisi düzeyindeki belirli yürütme departmanları
Temel numara olan 354.7392’ye, 351.01-351.08'de 351.0'ı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin işgücü (çalışma) 
departmanları 354.739283

Hükümetlerarası yönetim

Eyaletler arasında
Eyaletlerarası anlaşmalar, işbirliği, anlaşmazlıklar 

Eyaletler ile federal hükümet arasında 

Eyaletler ile yerel yönetimler arasında



.739 3 Hükümet hizmetleri, mülkiyet yönetimi ve mali yönetim ve ilgili 
konular, belirli alanların yönetimi, yönetimin aksayan işlevleri (görevi 
kötüye kullanma)

Temel numara olan 354.7393'e, 351.1-351.9'da 351'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin vergi yönetimi 354.7393724

.739 7-.739 9 Belirli eyaletler
Temel numara olan 354.97'ye, 2.Tablo'dan 7-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Hawai hükümetinin yönetimi 354.97969; sonra 
aşağıdaki gibi ekleyin

0001-0009 Standart altbölümler
35l'de belirtildiği gibi. Örneğin idari 
raporlar 0006

001-008 Resmi hizmetler, mülk yönetimi ve mali
yönetim ve ilgili konular, belirli alanların 
yönetimi
Temel numara olan OO'a 351.1-351.8 
arasında 35 Ti izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin vergi yönetimi 00724 
Burada kapsanan belirli kavramların belirli bir 
devlet konseyi birimine uygulanmasını 1-8 
içinde sınıflayın

009 Yönetimin aksayan işlevleri (yolsuzluk, görevi
kötüye kullanma)

Temel numara olan 009'a 351.91 -351.99 
arasında 351.9'u izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin çıkar çatışmaları 00995 
Yönetimin belirli bir yönündeki aksayan 
işlevi o yönle birlikte sınıflayın. Örneğin vergi 
yönetiminde çıkar çatışmaları 00724

01 Bürokrasi
Bürokrasinin belirli bir özelliğini, özellikle birlikte 
sınıflayın. Örneğin işleyiş bozukluğu 009

03-09 Yöneticiler, kabineler ve devlet konseyleri, yönetimin
temel ilkeleri, özel kuruluşlar

Temel numara olan O'a 351.003-351.009 arasında 
351.OO'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
devlet konseyi 04, vali 0313; ancak valilerin 
seçimi ile ilgili yöntemler 03Tden 321.8042097- 
321.8042099'a alındı.
Burada kapsanan kavramların resmi hizmetler, 
mülk yönetimi ve mali yönetim ve ilgili konular, 
belirli alanlardaki yönetime uygulanmasını 001
008 içinde sınıflayın; devlet konseyi düzeyindeki 
belirli bir birime uygulanmasını 1-8; 
hükümetlerarası yönetime uygulanmasını 9'da 
sınıflayın

1-8 Eyalet meclisi düzeyindeki belirli birimler
Eyalet için verilen temel numaraya 351.01-351.08 
arasında 351.0'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
çalışma bakanlığı 83 
Kapsamlı eserleri 04'de sınıflayın

(devam ediyor)



Belirli eyaletler (devam)
9 Hükümetlerarası yönetim

92
93

Eyalet hizmetlerinin, mülkiyet yönetimi ve mali 
yönetimin ve ilgili konuların, belirli alanların 
hükümetlerarası yönetimini 001-008'de sınıflayın; 
belirli bakanlıklann hükümetlerarası yönetimini 1-8'de 
sınıflayın
Eyalet ile diğer eyaletler arasında

Örnek: Eyaletlerarası anlaşmalar, işbirliği, 
anlaşmazlıklar

Eyalet ile federal hükümet arasında 
Eyalet ile yerel yönetimler arasında

355 Askerlik bilimi
Silahlı kuvvetleri ve hizmetlerini, kara kuvvetlerini ve hizmetlerini 
burada sınıflayın

Askeri güçlerin ve savaş halinin belirli türleri için 356-359'a hkz.
Askeri kuruluşların sosyolojik yönü için 306.27'ye, devletle askeri kuruluşlar 
arasındaki ilişkiler için 322.5'e, askerlik, savunm ve gazilerin 
hukuku için 343.01’e ayrıca bkz.
Bkz. Kılavuz 355 ile 623

ÖZET
35S.001-.009 Standart altbölümler

.02-.07 Temel yaklaşımlar

.1 Askeri yaşam ve âdetler

.2 Askeri kaynaklar

.3 Askeri güçlerin organizasyonu ve personel

.4 Askeri operasyonlar

.5 Askeri eğitim

.6 Askeri yönetim

.7 Askeri tesisler ve askeriyeye ayrılan bölgeler

.8 Askeri donanım ve malzemeler

.001 Felsefe ve kuram

.002 Çeşitli

[.002 8] Yardımcı teknikler ve işlemler; aygıtlar, donanım, malzemeler
355.8'e alındı



.003-.005 

.006 

[.006 8]

.007

.007 11

.007 2

.008

.009

Standart altbölümler 

Örgütler 

Yönetim
Kullanmayın; 355.6'da sınıflayın

Eğitim, araştırma, ilgili konular
Yedeklerin eğitimini 355.2232'de, hizmet içi eğitimi 355.5'de 
sınıflayın

Askeri yüksel okul ve üniversiteler 
Bkz. Kılavuz 355.00711

Araştırma
Askeri teçhizat ve malzemenin araştırma ve geliştirilmesini 
355.07'de sınıflayın

İnsan türlerine göre tarih ve tanım

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Askeri durum ve politikaların tarihi ve coğrafi ele alınışını 
355.033'de, belirli askeri kuruluşları 355.309'da; belirli savaşların 
tarihinin askeri yönünü 900'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 355.009 ile 930-990

355.02-355.07 Temel yaklaşımlar
Kapsamlı eserleri 355'de sınıflayın

.02 Savaş ve savaş hali
Konvansiyonel savaşı, topyekün savaşı, devletler arası savaşı burada 
sınıflayın

Savaş hukuku için ayrıca 341.6'ya hkz.
Bkz. Kılavuz 355.4 ile 355.02

.021 Genel konular

.021 3 Militarizm
Antimilitarizmi, askeri sanayi kompleksleriyle ilgili 
disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Askeri örgütlerin devletle ilişkisini 322.5'de, barışın 
yaygınlaştırılmasını 327.172'de, askeri endüstri komplekslerinin 
ekonomik yönlerini 338.47355'de sınıflayın

.0215 Sınırlı savaşlar
Bu numaranın topyekün savaş için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 355.02'de sınıflayın



.021 8

[.021 82]

[.021 84] 

[.022] 

[-023]

mı

.027 2 

.027 3 

.027 4

.027 5 

.028

Nükleer savaş
Nükleer güçlerle ilgili kapsamlı eserler [eski 358.39], caydırıcı 
faktörler dahil
Bu numaranın konvansiyonel savaş için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 355.02'de sınıflayın
Belirli nükleer güçleri ve bunların savaşını, güçlerle birlikte 
sınıflayın. Örneğin nükleer füze birlikleri ve savaş hali 358.17

Nükleer silahsızlanma için 327.174'e, nükleer silahların 
denetimi anlaşması hükümlerinin teyidi için 355.825119’a 
ayrıca hkz.

Ayaklanma, devrimci, direnişçi savaşlar
Sivil savaşı, gerilla savaşını burada sınıflayın
Bu numaranın savaşın amacı için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
355.02'de sınıflayın
Gerilla taktiklerini 355.425'de sınıflayın 

Devletler arasında savaş
Numara kullanılmıyor; 355.02'de sınıflayın 

Ayaklanma, devrimci, direnişçi savaşlar
Numara kullanılmıyor; 355.0218'de sınıflayın

Savaşı etkileyen sosyolojik faktörler
Numara kullanılmıyor; 355.02'de sınıflayın

Savaşı etkileyen ekonomik faktörler
Numara kullanılmıyor; 355.02'de sınıflayın

Savaşın nedenleri
Belirli savaşların nedenlerini 930-990'da sınıflayın 

Politik ve diplomatik nedenler 

Ekonomik nedenler 

Sosyal nedenler
Savaşın sosyolojisi için ayrıca 303.66'ya hkz.

Psikolojik nedenler

Savaşın olumsuz sonuçları
Örnek: İşgal, bir bölgeyi boşaltma, yeniden inşa
Belirli savaşların olumsuz sonuçlarını 930-990'da sınıflayın
İşgal edilmiş ülkelerin hükümetlerini 355.49'da sınıflayın



[.030 9]

Askeri durum ve politika
Silahsızlanma dahil
Silahsızlanma ile ilgili disiplinlerarası eserleri 327.174'de; iki yada daha 
fazla silahlı kuvvete ait ortak silahların belirli türlerininsilahsızlanma 
sorunlarını 355.82'de, silahın belirli bir türünün tahsis edildiği silahlı 
kuvvet branşının silahsızlanma sorunlarını, o branşla birlikte sınıflayın. 
Örneğin Stratejik Silahların Sınırlandırılması Anlaşması’mn uygulama 
sorunları 358.17182

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; tarihi ve coğrafi ele alışı 355.033'de, kişilere göre 
ele alışı 355.0092'de sınıflayın

.031

.032

.032 09

355.031-355.032 Belirli öğeler
Kapsamlı eserleri 355.03'de sınıflayın

Karşılıklı güvenlik anlaşmaları
Askeri ittifakları burada sınıflayın

Askeri görev ve yardımlar
Askeri ateşeleri burada sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere yönelik askeri görev ve 
yardımları 355.0323-355.0329'da sınıflayın

.032 3-.032 9 Belirli kıtalar, ülkeler, yerlerdeki askeri görevler ve bunlara yönelik
yardımlar

Temel numara olan 355.032'ye, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Vietnam'a askeri yardım 355.032597
Belirli bölgeler ve ülkelere yönelik askeri yardımlarla ilgili 
kapsamlı eserleri 355.03209'da sınıflayın

.033 Genel tarih ve tanım
Belirli öğelerin genel tarih ve tanımını 355.031-355.032'de sınıflayın

.033 001-.033 09 Tarihi ve coğrafi ele alış
Temel numara olan 355.0330'a, 2.Tablo'dan 01-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin 1930'larda askeri durum ve 
politika 355.0330043, Brezilya'nın askeri durumu 
355.033081



.033 2 Askeri güç
Savaşa hazır olma durumunu burada sınıflayın
Temel numara olan 355.0332'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İsveç'in askeri gücü 355.0332485
Bu numaranın, askeri durum için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
355.03'de sınıflayın
Belirli birliklerin savaşa hazır olma halini 355.3'de sınıflayın 

.033 5 Askeri polis
Temel numara olan 355.0335'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin İtalya'da askeri polis 355.033545

.07 Teçhizat ve malzemenin askeri yönden araştırılması ve geliştirilmesi
Bkz. Kılavuz 355.07 ve 355.8

.1 Askeri yaşam ve âdetler
[.100 1-. 100 9] Askeri yaşam ve askerlik sonrası sağlanan hakların standart

altbölümleri
Konunun daraltılmasından sonra ihtiyaç kalmadığı için numaralar 
kullanılmıyor

. 11 Hizmet süreleri; terfi ve tenzil

.111 Hizmet süresinin uzunluğu

.112 Terfi ve tenzil

.113 Faaliyetin olmadığı dönemler
Örnek; izinler, sıla izinleri, yedek asker olma, hapis veya esir olma

.114 Hizmetin sona ermesi
Örnek: istifa, emeklilik 
Eski görevine iade edilme dahil

[.115] Emekli askerlerin hak ve çıkarları
362.86'ya alındı

[.115 1] Emekli askerlerin maaşları
331.25291355'e alındı

.12 Yaşam koşullan
Savaş malullerinin yaşam koşullarını, askeri lojmanlarla ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Askeri lojmanların yönetimini 355.67'de, askeri tesislerde personel için 
ayrılan yerleri 355.7l'de sınıflayın

. 123 Moral ve harekete geçirme
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. 129 Belirli durumlarda yaşam koşulları
Belirli durumlarda morali 355.123'de, askeri hapishanelerdeki yaşamı 
ve esir kamplarım 365.48'de sınıflayın

.1292 Düzenli kışlalar
Temel eğitim sırasında kullanılan kışlalar dahil

. 129 3 Manevralarda, gemi bordasında, seferde (yolda)

. 129 4 Savaş hatlarında

. 129 6 Savaş esirleri kamplarında

. 13 Davranış ve ödüller
Disiplini burada sınıflayın

Davranış ve disiplin hukuku için ayrıca 343.014'e hkz.

.133 Davranış yönetmelikleri
Ödülleri 355.134'de sınıflayın 

.133 2 Yaptırım ve cezalar
Suçları 355.1334'de sınıflayın 

.133 23 Yaptırım
Örnek: Cezai soruşturmalar 
Askeri polis dahil [eskiden 355.34]

.133 25 Cezalar
Askeri hapishaneleri 365.48'de sınıflayın 

.1334 Askeri disipline karşı işlenen suçlar
İsyanlar dahil
İsyanlarla ilgili disiplinlerarası eserleri 364.13l'de sınıflayın 

Savaş suçları için ayrıca 364.138'e hkz.

.1336 Rütbe

Kıyafet kurallarını, üniformalarla ilgili kuralları 355.14'de 
sınıflayın

.134 Ödüller
Kahramanlığın belirtilmesi, özel ayrıcalıklar dahil

Bkz. Kılavuz 355.134092

.1342 Şeref nişanı
Örnek: Nişanlar, madalyalar
Nişanlarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Nişanlar ve üniformalarla ilgili kapsamlı eserleri 355.14'de 
sınıflayın

Rüthe nişanı için 355.14'e hkz.



. 134 9 Hediyeler ve atışla selamlama
Bu numaranın diğer ödüller için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
355.134'de sınıflayın

.14 Üniformalar
Aksesuarlar, rütbe ve hizmet nişanları dahil
Üniformalarla ilgili kuralları, nişanlar ve üniformalarla ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Üniformaların dağıtımı ve kullanımını 355.8l'de sınıflayın

Nişanlarla, şeref madalyalarıyla ilgili kapsamlı eserler için 
355.1342'ye hkz. '
Bkz. Kılavuz 355.14 ile 355.81; 355.1409

. 15 Renkler ve standartlar

. 16 Kutlamalar ve anma toplantıları

.17 Törenler
Belirli bir durumla ilgili törenleri, durumla birlikte sınıflayın. Örneğin 
atışla selamlamalar 355.1349

.2 Askeri kaynaklar

.21 Hazırlık, değerlendirme, koruma
Belirli kaynakların hazırlanması, değerlendirilmesi, korunmasını 355.22- 
355.27'de sınıflayın

.22

.223

.223 2

.223 207 11

.223-1 

.223 5

355.22-355.27 Belirli kaynaklar
Kapsamlı eserleri 355.2'de sınıflayın

İnsan kaynaklan
Sivil personel için 355.23'e hkz.

Asker tedariki ve yedek eğitimi
Askere yazılmayı, acemi asker kaydetmeyi burada sınıflayın

Yedek eğitimi
Hizmet öncesi ve sonrası

Yüksek eğitimde okul ve dersler
Akademik düzeydeki eğitimi burada sınıflayın. 
Örneğin Yedek Subay Eğitim Kıtaları

Hizmet için nitelikler

Asker tedariki için uygulanan belirli yöntem ve işlemler
Kayıt, sınıflandırma, sınav, mülakat dahil
Standart altbölümleri kullanmayın; 355.22301-355.22309'da 
sınıflayın
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.223 62 Gönüllü askere yazılma
Tamamı gönüllülerden oluşan orduları burada sınıflayın 

.223 63 Zorunlu askerlik
Herkesi kapsayan eğitim ve hizmet için 355.225'e hkz.

.224 Vicdani ve dini inançlarını öne sürerek askerlik yapmayı
reddedenler

Askere yazılmayı reddedenleri burada sınıflayın
Vicdani ve dini inançlar nedeniyle askerlik yapmayı reddetmenin 
etiğini 172. Tde, askerlik yapmaktan kaçma tekniklerini 355.22363'de 
sınıflayın

.225 Herkesi kapsayan eğitim ve hizmet

.23 Sivil personel

.24 Ham maddeler
İnsan dışındaki kaynaklarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Sanayi kaynakları için 355.26'ya; taşımacılık ve haberleşme 
olanakları için 355.27'ye hkz.

.242 Madenler

.243 Madeni olmayan mineraller

.245 Tarımsal ürünler

.26 Sanayii kaynakları
Savaş araçları üretimi dahil 358.3]

.27 Taşımacılık ve haberleşme olanakları

.28 Seferberlik
Örnek: Seferberlik emri, askeri hizmete mecbur tutma 
Belirli kaynakların seferberliğini 355.22-355.27'de sınıflayın

.29 Terhis
Belirli kaynakların terhisini (serbest bırakılmasını) 355.22-355.27'de 
sınıflayın

.3 Askeri güçlerin organizasyonu ve personel
Belirli birliklerin savaşa hazır olma halini burada sınıflayın
Savaş hazır olma haliyle ilgili kapsamlı eserleri 355.0332'de sınıflayın

.309 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli ülkelerdeki askeri kuruluşları burada sınıflayın

.31 Askeri birliklerin türleri
Örnek: Ordular, tümenler, tugaylar, alaylar, bölükler; askeri bölgeler
Birliklerin belirli hizmetlere göre türlerini, hizmetle birlikte sınıflayın. 
Örneğin yedek birlikler 355.37, zırhlı birlikler 358.183



.33 Personel ve kademeleri
Askerlerin kişilere göre ele alınışını 355.0092'de, terfi veya tenzili 
351.12'de sınıflayın

.3304 Harekât ve kurmaylık işlevleri

.33041 Harekât işlevleri
Liderlik dahil

.33042 Kurmaylık işlevleri
Genel kurmay subaylarını, personelin ortak komutanlarını 
burada sınıflayın
Komutanların harekât işlevlerini 355.33041'de sınıflayın

.331 General ve sancak subayları
Albay rütbesinin üzerindekiler (denizcilikte albay düzeyinde)

.332 Subaylar ve yetkili subaylar
Subay el kitapları için 355'i kullanın

General ve sancak subayları için 355.33l'e hkz.

.338 Askere çağrılan personel
Subay olmayan görevliler dahil

Askeri sendikalar için ayrıca 331.8811355'e hkz.

.34 Doğrudan savaşla ilgili olmayan (geri) hizmetler
Askerler için sosyal ve ekonomik hizmetler, malûller için hizmetler, 
silahlı kuvvetlerin sivil faaliyetleri ile ilgili disiplinlerarası eserler, 
propaganda dahil
Geri hizmetlerin işleyişini burada sınıflayın 
Askeri polis 355.13323'e alındı
Burada yer almayan belirli bir geri hizmeti, konu ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin personel yönetimi 355.61; silahlı kuvvetlerin belirli bir sivil 
faaliyetini, faaliyetle birlikte sınıflayın. Örneğin ABD Ordusu 
Mühendislik Örgütü'nün kamu hizmetleri 36.3.0973

.341 Levazım ve ilgili hizmetler
Örnek: Kantinler, ordu satış kooperatifleri [ikisi de eskiden 355.71], 
ordu yemekhaneleri, karavana hizmetleri
Hizmetlerin yönetimi 355.6'ya alındı
Subaylar ve subay olmayan görevlilerin klüplerini (ordu evleri) 
355.346'da sınıflayın

.342 Halkı bilgilendirme hizmetleri

.343 Konvansiyonel olmayan savaş hali hizmetleri
Casusluk ve devirme faaliyetleriyle ilgili disiplinlerarası eserleri 
327.12'de sınıflayın
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.343 2 Haberalma
Örnek: Şifre çözümleri, harita hazırlama, hava durumu hizmetleri
Askeri casusluğu burada sınıflayın
Karşı casusluğu 355.3433'de sınıflayın

.343 3 Karşı casusluk
Güvenlik sınıflandırma hizmetleri dahil

.343 4 Psikolojik savaş hali
Bu numaranın propaganda için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
355.34'de sınıflayın

.343 7 Yıkım ve sabotaj

.345 Sağlık hizmetleri
Örnek: Ambulans hizmetleri 
Sağlık, veterinerlik hizmetleri dahil 
Tıbbi hizmetleri burada sınıflayın

.346 Dinlence/eğlence hizmetleri
Örnek: Kütüphane hizmetleri, subay ve subay olmayanların klüpleri 
(subay ve astsubay ordu evleri gibi)

.347 Dini hizmetler ve danışma hizmetleri
Dinin türüne bakılmaksızın standart altbölümler eklenir

.348 Kadın birlikleri
Silahlı kuvvetlerdeki kadınları 355.0082'de; bir askeri kaynak olarak 
kadınları 355.22082'de; kadınlar tarafından gerçekleştirilen belirli bir 
hizmeti, hizmet ile birlikte l.Tablo'dan 082 notasyonunu kullanarak 
sınıflayın. Örneğin gizli servislerdeki kadınlar 355.3432082

.35 Hizmet alanına göre savaş birlikleri
Paralı askerler, kiralık askerler dahil

.351 Tümüyle kendi sınırları içinde görev yapan birlikler
Sınır birliklerini, sınır devriyesi olarak adlandırılan aktif birlikleri 
burada sınıflayın
Sınır devriyelerinin yedek birliklerini 355.37'de sınıflayın

.352 Keşif kuvvetleri
Sömürgelerin keşif kuvvetlerini, sömürgelerde görevlendirilen 
anavatan kuvvetlerini burada sınıflayın

.356 Müttefik ve birleşik kuvvetler

.357 Uluslararası kuvvetler
Uluslararası kuruluş emrinde hizmet veren birlikler
Anlaşmazlıkların barışçı çözümü ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
327.17'de sınıflayın

Uluslararası güçlerin hukuki durumu için ayrıca 341.58'e hkz.



.35Ç

.37

.409

.41

.411

.412

.413

.415

Yabancı lejyonlar
Ağırlıklı olarak yabancılardan oluşan ulusal ordu birlikleri
Yardımcı birlikleri (bir ülkenin ordusu ile birlikte çalışan yabancı 
ülke birliklerini) burada sınıflayın

Yedekler
Sınır devriyelerini, yedekleri, milisleri, ulusal muhafızları, yedek veya 
ulusal muhafızlık işlerine tahsis edilmiş askeri departmanları burada 
sınıflayın
Yedeklerin eğitimini 355.2232'de, sınır devriyesi olarak adlandınlan aktif 
birlikleri 355.35l'de; belirli türdeki bir askeri kuvvetin yedek kuvvetlerini, 
kuvvetle birlikte sınıflayın. Örneğin ordu mühendis yedekleri 358.223

Askeri operasyonlar
Saldırı ve savunma operasyonlarını, stratejiyi burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 355.4 ile 355.02

Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışı 355.47'de sınıflayın

Destek operasyonları
Örnek: Kamuflaj, aldatma, savaş esirlerini elde tutma
Belirli bir durumdaki destek operasyonlarını, durumla birlikte sınıflayın. 
Örneğin kuşatma savaşında lojistik 355.44

Lojistik
Birliklerin hareketi dahil

Birlik desteği için 355.415'e hkz.

Karargâh

Düşman mevzilerinde keşif için inceleme yapma
Keşif kolunu (devriye) burada sınıflayın

Birlik desteği
Birliğin devamı için gereken acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 
tatbikatlar
Bu numaranın savaş esirlerini elde tutma için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 355.4l'de sınıflayın
Birliklerin ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan tatbikatlarla ilgili 
kapsamlı eserleri 355.41 l'de; birlik desteğinin belirli bir yönünü, yön 
ile birlikte sınıflayın. Örneğin tıbbi hizmetler 355.345



Taktikler
Nükleer taktikler 355.43'e alındı
Kuşatma savaşı taktiklerini 355.44'de; ülke topraklarını savunma 
taktiklerini 355.45'de sınıflayın

Belirli taktikler
Örnek: Uçaksavar savunmaları, saldırı ve karşı saldırılar, çıkarma, 
geriye çekilme, avcı, yıldınm, komando (vur-kaç), sızma taktikleri
Belirli koşullardaki belirli taktikleri 355.423-355.426'da sınıflayın

.423

.424

.425

.426

.43

[.430 5]

[.430 7]

355.423-355.426 Belirli koşullardaki taktikler
Kapsamlı eserleri 355.42'de sınıflayın

Çeşitli türdeki arazi, iklim, hava koşullarında taktikler 

Hayvanların kullanılması

Gerilla taktikleri
Kabile kavgalarını burada sınıflayın 
Gerilla savaşını 355.0218'de sınıflayın

Kentlerdeki taktikler
Örnek: Sokak savaşlan, evden eve mücadele 
İsyanları bastırma 363.32'ye alındı

Nükleer operasyonlar
Nükleer taktikler [eski 355.42] ve strateji
Standart altbölümler için 355.43001-355.43009’u kullanın
Bu numaranın nükleer olmayan strateji için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 355.4'de sınıflayın
Nükleer savaşı 355.0217'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 355.02 ile355.4

Sınırlı ve topyekün savaşlann stratejisi
Numara kullanılmıyor; 355.4'de sınıflayın

Nükleer ve konvansiyonel savaşların stratejisi
Numara kullanılmıyor; konvansiyonel stratejiyi 355.4'de, nükleer 
stratejiyi 355.43'de sınıflayın

Kuşatma ve siper savaşı; muhasaralar
Deniz kuşatmalarını 359.44'de sınıflayın

Ülke topraklarının savunulması
Savunmaya yönelik istihkam ve tertibatı 355.709'da sınıflayın



.46 Müşterek operasyonlar
İki veya daha fazla türdeki silahlı kuvvetlerin işbirliği 
Örnek: Amfıbik operasyonlar
Denizcilerin karadaki ana bileşen olduğu amfibik operasyonları 
359.9646'da sınıflayın

.47 Askeri coğrafya
Askeri tatbikatların coğrafi ele alınışını burada sınıflayın
Temel numara olan 355.47'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Rusya'nın askeri coğrafyası 355.4747

.48 Askeri olayların teknik analizi
Gerçek ve hayali savaşlar, taarruzlar, muharebeler dahil 
Savaş oyununu burada sınıflayın

Eğlence amaçlı savaş oyunları için ayrıca 793.92'ye hkz.

.49 Fethedilen ülkenin işgali
Askeri hükümet dahil
Savaşın sonucu olarak işgali 355.028'de sınıflayın

.5 Askeri eğitim
Bireylerin ve birliklerin
Belirli ülkelerdeki eğitim için, l.Tablo'dan 09 notasyonunu kullanın. Örneğin 
İsviçre'de askeri eğitim 355.509494 (355.5070494 değil)

Yedeklerin eğitimi için 355.2232’ye; herkesi kapsayan askeri eğitim için 
355.225'e hkz.

.52 Manevralar
Sivil halkı ilgilendiren manevralar için 355.58’e hkz.

.54 Temel eğitim
Talimler, hayatta kalma eğitimi, taktik egzersizler dahil

.54^ Ordugâh ve arazi eğitimleri
Örnek: Ordugâh kurma ve kaldırma, geçici istihkâmlar kurma, engelli 
koşu kursları

.541 Küçük silahlar ve süngü ile talim
Silahlarla ilgili kılavuzu burada sınıflayın
Eğer ağırlık piyadeler tarafından kullanımda ise 356.184'de sınıflayın

.54S Öz savunma
Silahsız mücadele ve bıçakla mücadele
Eğer ağırlık piyadeler tarafından kullanımda ise 356.184'de sınıflayın



.56

.58

.6

.61

.62

.621

.621 1

.621 2

.621 3 

.622

.63

Subayların eğitimi
Subayların terfi edebilmesi için gerekli olan mesleki eğitimi -bu eğitim 
askeri okullarda verilse de- burada sınıflayın
Üniversite tipi hizmet veren akademileri 355.0071 l'de, savaş oyunlarını 
konu alan eğitimi 355.48'de sınıflayın

Teknik eğitim

Sivil halkı ilgilendiren manevralar

Askeri yönetim
Askeri danışmanlar dahil
Yönetim hizmetlerini [eskiden 355.341] burada sınıflayın
Burada belirtilmeyen fonksiyonların yönetimini, konu ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin eğitimin yönetimi 355.5

Askeri güçlerin organizasyonu için 355.3'e hkz.

Personel yönetimi
Sivil ve askeri personel 
Personel ve hiyerarşisini 355.33'de sınıflayın 

Ücret ve maaş yönetimi için 355.64'e hkz.

Malzeme yönetimi ve mali yönetim 

Malzeme yönetimi
Malzeme hizmetleriyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Teftişi 355.63'de, belirli malzeme türlerinin yönetimini 355.8'de 
sınıflayın

Malzeme dağıtımı ve bununla ilgili hizmetler için 355.34l'e; 
malzeme depolan ve tesisler için 355.75'e hkz.

Anlaşmalar ve anlaşma yapma
Askeri anlaşmalar ve anlaşma yapma ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Levazım dışı konularla ilgili anlaşmaları ve anlaşma yapmayı, 
konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin konut için 355.67

Tedarik
Anlaşmaları ve anlaşma yapmayı 355.621 l'de sınıflayın 

Yararlanma ve elden çıkarma 

Mali yönetim
Askeri bütçeleri ve bütçelemeleri burada sınıflayın 

Ücret ve maaş yönetimi için 355.64'e hkz.

Teftiş



.64 Ücret ve maaş yönetimi

.67 Konut yönetimi
Askeri tesislerdeki konut yönetimini 355.7l'de, askeri konutlarla ilgili 
kapsamlı eserleri 355.12'de sınıflayın

.69 Askeri posta; mezar kayıtları ve defin hizmetleri
Bu numaranın diğer idari hizmetler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
355.6'da sınıflayın

.693 Askeri posta

.69^ Mezar kayıtlan ve defin hizmetleri

.7 Askeri tesisler ve askeriyeye ayrılan bölgeler
Askeri üsleri, istihkâmlan, sürekli kampları, noktalan burada sınıflayın

.70* Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli istihkâmlan veya istihkâm sistemlerini, iki veya daha fazla 
işlevi olan askeri tesisleri burada sınıflayın
Tesisin bulunduğu yer için değil, tesisin bulunduğu alan için notasyon 
kullanın. Örneğin Panama Kanal Bölgesi'ndeki ABD üsleri 
355.70972875

.71 Personel için ayrılan yerler
Askeri tesislerdeki konutlar 
Örnek; Koğuşlar 
Esir kampları dahil
Kantinler, ordu satış kooperatifleri 355.341'e alındı
Askeri koğuşlarla ilgili kapsamlı eserleri 355.12'de, koğuşyönetimi ile 
ilgili kapsamlı eserleri 355.67'de sınıflayın

.72 Tıbbi tesisler
Tıbbi malzeme ambarlarını 355.75'de, emekli askerlerin hastanelerini
362.1 l'de, tıbbi hizmetlerle ilgili kapsamlı eserleri 355.345'de sınıflayın

.73 Topçu tesisleri
Ordu topçu tesislerini 358.127'de sınıflayın

.74 Mühendislik tesisleri
Ordu mühendislik tesislerini 358.227'de sınıflayın

.75 Malzeme depoları ve tesisler
Malzeme hizmetleriyle ilgili kapsamlı eserleri 355.62l'de sınıflayın

.79 Arazi



[.807 2]

.821

.822

Askeri donanım [eskiden 355.0028] ve malzemeler (materyal)
Genel yaklaşım: geliştirme, üretim, dağıtım, çalıştırma, kullanım, 
ambalajlama, yükleme
Yardımcı teknikler ve işlemler dahil (eskiden 355.0028]
Cihazları [eskiden 355.0028], araştırma ve geliştirmeyi, belirli türdeki 
malzeme ve donanımın yönetimini burada sınıflayın
Malzeme ve araçlarla ilgili araştırma ve geliştirmeyi konu alan kapsamlı 
eserleri 355.07'de, malzeme yönetimini konu alan kapsamlı eserleri 
355.62l'de; askeri kaynakların seferberliğini 355.28'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 355.07 ve 355.8

Araştırma
Kullanmayın; 355.07'de sınıflayın

Giyim, yiyecek, kamp donanımı, büro malzemeleri
Bu numaranın, ağır savaş gereçleri dışındaki malzemelerle ilgili kapsamlı 
eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 355.8'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 355.14 ile 355.81

Ağır savaş gereçleri
Silahların sınırlandırılması ve iki ya da daha fazla silahlı kuvvete ait ortak 
silahların belirli türleri için silahları denetleme anlaşmasının gereklerini 
yerine getirme konusundaki problemleri burada sınıflayın

Savaş araçları için 355.83'e hkz.
Silahların denetimini hedef alan görüşmeler için 327.174'e, silahların 
denetiminin hukuki durumu için 341.733'e ayrıca hkz.
Bkz. Kılavuz 355 ile 623; 355.82

Toplar
Kara toplarını 358.1282'de sınıflayın.

Ağır silahların (topların) belirli parçaları için 355.822'ye; top 
mermileri için 355.82513'e hkz.

Topların belirli parçaları
Top mermilerinin belirli parçalarını 358.1282'de sınıflayın

.823-.826 Silahların diğer özel türleri
Temel numara olan 355.82'ye, 623.43-623.46'da 623.4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin nükleer silahlar 355.825119, top 
mermileri 355.82513; ancak belirlj tür silahlara ayrılmış ağır savaş 
gereçlerini 356-359'da sınıflayın. Örneğin güdümlü füzeler 358.17182



.83 Nakil araçları ve malzemeleri
Örnek; akaryakıt, araçlar, trenler
Hava kuvvetleri dışında kullanılan hava taşıtları, deniz kuvvetleri dışında 
kullanılan deniz taşıtları dahil
Savaş araçlarını burada sınıflayın
Hava taşıtlarıyla ilgili kapsamlı eserleri 358.4183'de, deniz taşıtlarıyla 
ilgili kapsamlı eserleri 359.83'de sınıflayın

.85 Haberleşme donanımı
Ordu haberleşme donanımını 358.248'de sınıflayın

.88 Tıbbi malzemeler
Ambulansı 355.83’de sınıflayın

356-359 Silahlı kuvvetlerin belirli türleri ve savaşları
Herhangi bir savaşla sınırlanmayan belirli bir silahlı kuvvetin tarihini, belirli bir 
kuvvete tahsis edilen birlikleri ve hizmetleri, belirli kuvvetlere karşı alınan 
önlemleri burada sınıflayın
Aşağıdaki belirli girişlerde gösterilen eklemeler, değişiklikler, iptaller, istisnalar 
dışında, * ile gösterilen her terime aşağıdaki gibi notasyon ekleyin:

01 -09 Standart altbölümler
355.001-355.009 altında belirtildiği gibi notasyon. 
Örneğin yönetim 6 (068 değil), topçu kuvvetlerinin 
yönetimi 358.126 (358.12068 değil)

1 Askeri yaşam ve âdetler
14 Üniformalar
3 Örgüt ve personel

Birlikleri burada sınıflayın
309 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Birliğin büyüklüğüne bakmaksızın belirli bir ülkenin 
birliklerini burada sınıflayın

4 Operasyonlar
Taktikleri burada sınıflayın

5 Eğitim
6 Yönetim
7 Tesisler
8 Malzeme ve donanım (materyal)
82 Savaş araçları dışındaki silahlar
83 Savaş araçları

Kapsamlı eserleri 355’de, belirli bir karşı önlemi, onu kullanan kuvvetle birlikte 
sınıflayın. Örneğin sahil topçuları 358.16 (359 değil)

Bkz. Kılavuz 355 ile 623; 356-359

356-357 Kara kuvvetleri ve savaşı
Kapsamlı eserleri 355’de sınıflayın

Toplar, füzeler, zırhlı kuvvetler ve savaşı için 358.Te; kimyasal, 
biyolojik, radyolojik kuvvetler ve savaşı için 358.3'e hkz.



356 Piyade kuvvetleri ve savaşı
.1 Piyadeler

.11

.15

.16

.162

.164

.166

.167

.18

.181 

.181 4 

.183

.184

.186

.187

.189

.189 09

356.11 -356.16 Piyadelerin belirli türleri
Kapsamlı eserleri 356. l'de sınıflayın

*Motorize piyadeler
Bu numaranın düzenli birlikler için kullanılmasından vazgeçilmiştir;
356.l'de sınıflayın

*Düzensiz birlikler
Örnek: Kendi kendine organize olan piyadeler, gerillalar, eşkiyalık yapan 
çeteler

Özel savaş işlevleri olan birlikler

Belirli silahlan kullanmada uzmanlaşmış birlikler
Örnek: Bazukacılar, el bombacıları, makinalı tüfekçiler, keskin 
nişancılar

*Dağ ve kayak birlikleri 

*Paraşüt birlikleri 

* Komandolar ve *korucular 

Piyadelerin genel konuları
Standart altbölümleri kullanmayın; 356.101-356.109'da sınıflayın 
Piyadelerin belirli türlerinin genel konularını 356.11-356.16'da sınıflayın

Yaşam ve âdetler
Üniformalar

Operasyonlar
Taktikleri burada sınıflayın

Eğitim

Teçhizat ve malzemeler 

Tesisler

Örgüt ve personel
Birlikleri burada sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Birliğin büyüklüğüne bakmaksızın belirli bir ülkenin 
birliklerini burada sınıflayın



357 Bindirilmiş birlikler ve savaşları
.04 *Genel konular

Standart altbölümler kullanmayın; 357.01-03, 357.05-357.09'da sınıflayın

.043 Örgüt ve personel
Süvari olarak görev yapan birlikler ve mekanize veya zırhlı 
birliklerle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın. Örneğin ABD 
Üçüncü Süvari Bölüğü 357.0430973
Yaya olmayan bir birliğin belirli bir dönemdeki hizmetlerini, 
bindirilmiş birliğin türü ile birlikte sınıflayın. Örneğin Atlı birlik 
olarak ABD Üçüncü Süvari Bölüğü 357.1830973

.1 Süvariler
Ağır süvarileri, mızraklı süvarileri burada sınıflayın 

At binme ve eğitim hizmetleri için 357.2'ye hkz.
Topçu süvariler için ayrıca 358.12'ye bkz.

*Genel konular
Standart altbölümleri kullanmayın; 357.101-357.109'da sınıflayın

At binme ve eğitim hizmetleri 
Mekanize birlikler

.18

.2

.5

.52

.53

.54

357.52-357.54 Belirli türler
Kapsamlı eserleri 357.5'te, zırhlı birlikleri 358.18'de sınıflayın

*Bisiklet
*Motorsiklet
Büyük motorlu araçlar

Örnek: Jip ve kamyonlu birlikler

*Mekanize birliklerin genel konuları
Standart altbölümleri kullanmayın; 357.501-357.509'da sınıflayın
Mekanize birliklerin belirli türlerinin genellemelerini 357.52-357.54'de 
sınıflayın

Hava kuvvetleri ve diğer uzmanlaşmış kuvvetler ve 
savaşı; mühendislik ve ilgili hizmetler

ÖZET
358.1 Füze (roket) atan kuvvetler ve savaş hali; toplar ve zırhlı kuvvetler

ve savaş hali
.2 Ordu mühendisliği ve ilgili hizmetler
.3 Kimyasal, biyolojik, radyolojik güçler ve savaşı
.4 Hava kuvvetleri ve savaşı
.8 Uzay kuvvetleri ve savaşı

358



.13

.16

.17

.171

.174

.175 2

.175 3 

.175 4

.176

.18

Füze (roket) atan kuvvetler ve savaş hali; toplar ve zırhlı kuvvetler ve 
savaş hali

*Toplar
Örnek: Tanksavarlar
Arazi toplarını burada sınıflayın

Uçaksavarlar için 358.13'e; sahil topları için 358.16'ya bkz.

*Uçaksavarlar 

*Sahil topları

Güdümlü füze (roket) birlikleri ve savaş
Stratejik güdümlü füze birlikleri ve savaş hali, nükleer füze birliklerini ve 
savaş halini burada sınıflayın
Güdümlü deniz füzesi birliklerini 359.9817'de sınıflayın 

Havadan güdümlü füze atan birlikler için 358.42'ye bkz.

*Genel konular
Standart altbölümleri kullanmayın; 358.1701-358.1709'da sınıflayın

*Füzesavar (roketsavar) savunması
Stratejik Savunma Önceliği'ni (SDI-Strategic Defense Initiative, yıldız 
savaşları), karadan havaya atış yapan birlikleri burada sınıflayın
Karadan havaya atış yapan birlikler dışındaki belirli bir savunmayı, 
savunma ile birlikte sınıflayın. Örneğin ışın silahlı güçler 358.39, 
havadan havaya füze atan birlikler 358.43

Karadan karaya füze atan belirli birlikler
Bu numaranın, karadan karaya füze atan birliklerle ilgili kapsamlı 
eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 358.17’de sınıflayın

*Kısa menzil
Taktik füze birliklerini burada sınıflayın 

*Orta menzil 

*Uzun menzil
Stratejik kara füze birliklerini burada sınıflayın 

* Yüzeyden su altına füze atan birlikler

*Zırhlı birlikler ve savaş hali
Tank birliklerini ve savaş halini, zırhlı süvarileri burada sınıflayın

*356-359'da belirtildiği gibi ekleyin



.2 Ordu mühendisliği ve ilgili hizmetler

.22 ^Mühendislik hizmetleri
Örnek: Binaların inşaatı ve kamuflaj [ikisi de 358.3], makinalann 
bakımı
İnşaat mühendisliği hizmetlerini burada sınıflayın
Haberleşme hizmetlerini 358.24'de, taşımacılık hizmetlerini 358.25'de, 
ordu mühendislik hizmetlerindeki sivil görevleri 363'de sınıflayın

.23 *Tahrip hizmetleri
Bomba imha birlikleri dahil

.24 ^Haberleşme (işaretler ve işaret verme) güçleri
Askeri kriptografi hizmetleri dahil

.25 *Taşımacıhk hizmetleri

.3 Kimyasal, biyolojik, radyolojik güçler ve savaşı
Görev verilen birim veya güce bakmaksızın
Bu numaranın, diğer uzmanlaşmış güçler ve savaş hali için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 358'de sınıflayın
Savaş malzemesi üretimi 355.26'ya, Kamuflaj ve binaların inşaatı 
358.22'ye alındı

.34 *Kimyasal savaş

.38 *Biyolojik savaş

.39 ^Radyasyon ve ışın savaşı
Nükleer radyasyona karşı pasif savunmayı burada sınıflayın 
Nükleer güçler 355.0217'ye alındı

.4 Hava kuvvetleri ve savaşı
Uçak gemilerindeki hava kuvvetleri ve savaşı 359.94'e alındı 

.40C1-.400 9 Standart altbölümler
355.001-355.009'da belirtildiği gibi. Örneğin hava kuvvetleri 
yönetimi 358.416 (358.40068 değil)

.403 Durum ve politika
Durum için, politika için standart altbölümler kullanılabilir

.407 Malzeme ve teçhizatı araştırma ve geliştirme

.41 Genel konular
Standart altbölümleri kullanmayın; 358.4001-358.4009'da sınıflayın 
Belirli güçlerin genel konularını 358.42-358.47'de sınıflayın

*356-359da belirtildiği gibi ekleyin



.411-.413

.414

.414 09

.414 1

.414 12 

.414 15

.414 2

[.414 3]

.414 5 

.414 7

.414 8

.418 2

Askeri yaşam ve âdetler, kaynaklar, örgütlenme ve personel
Temel numara olan 358.41'e, 355.1-355.3'de 355'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin hava kuvvetleri üniformaları 358.4114

Hava operasyonları
Kamuflaj, aldatma, esir alma dahil
Saldırı ve savunma, stratejiyi burada sınıflayın

Bomba operasyonları için 358.42'ye; takip ve avcı uçağı 
operasyonları için 358.43'e; keşif operasyonları için 358.45'e hkz.

Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışı 358.4147'de sınıflayın

Lojistik
Taşımacılık için 358.44'e; haberleşme için 358.46'ya hkz. 

Ordugâh kurma 

Askeri destek
Bu numaranın, eldeki esirler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 358.414'de sınıflayın
Askeri desteğin belirli bir yönünü, o yönle birlikte sınıflayın. 
Örneğin tıbbi hizmetler 358.41345

Taktikler
Savaşta yakın hava desteği dahil
Ülke topraklarındaki savunma taktiklerini 358.4145'de sınıflayın 

Strateji
Numara kullanılmıyor; 358.414'de sınıflayın 

Ülke savunması 

Hava operasyonları coğrafyası
Temel nuniara olan 358.4147'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Kanada'nın hava operasyonları coğrafyası 
358.414771

Hava savaşı olaylarının teknik analizi
Örnek: Gerçek ve hayali hava savaşlarının, seferlerinin, 
muharebelerinin analizleri

.415-.418 Eğitim, yönetim, tesisler, malzeme ve teçhizat
Temel numara olan 358.41'e, 355.5-355.8'de 355'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin uçaklar 358.4183; ancak, belirli bir tür uçağı, 
kullanımına tahsis edilen kuvvetle birlikte 358.42-358.47'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 358.4183 

Hava (uçuş) emri



.42

.43

.44

.45

.46

.47

.8

358.42-358.47 Belirli güçler
Kapsamlı eserleri 358.4'de; kimyasal, biyolojik, radyolojik güçleri 358.3'de 
sınıflayın

*Bomba güçleri ve operasyonları
Havadan deniz altına güdümlü füze atan güçler dahil
Hava kuvvetlerinin stratejik görevlerini; havadan yere güdümlü füze atan 
güçleri; hava güdümlü füze güçleriyle ilgili kapsamlı eserleri, nükleer 
hava kuvvetlerini burada sınıflayın

Havadan havaya güdümlü füze atan güçler, havadan havaya nükleer 
güçler için 358.43'e bkz.

*Takipçi ve avcı güçler ve operasyonları
Havadan havaya güdümlü füze atan güçler, havadan havaya nükleer 
güçler, hava topları dahil
Hava kuvvetlerinin taktik görevlerini burada sınıflayın

^Taşımacılık hizmetleri

*Keşif güçleri ve operasyonları
Örnek: Denizaltılann yerini saptama

*Haberleşme (İşaretler ve işaret verme) hizmetleri 

^Mühendislik hizmetleri

*Uzay kuvvetleri ve savaşları
Yerden yere ya da havaya hedef veya fırlatma sözkonusu 
olduğunda füze atan birlikler için ayrıca 358.17'ye bkz.

359 Deniz kuvvetleri ve savaşı
ÖZET

359001-.009 Standart altbölümler
03- .07 [üurum ve politika, malzeme ve teçhizatla ilgili araştırma ve

geliştirme]
1-.2 Deniz kuvvetlerinde yaşam ve kaynaklar 
3 Deniz kuvvetlerinin örgütlenmesi ve personeli
4- .7 Deniz operasyonları, eğitim, yönetim, tesisler
8 Deniz kuvvetlerine ait teçhizat ve malzemeler (denizciliğe ait

materyal)
.9 Uzmanlaşmış savaş güçleri; mühendislik ve ilgili hizmetler

.001 Felsefe ve kuram

.002 Çeşitli
[.002 8| Yardımcı teknikler ve teçhizat; araçlar, gereçler, malzemeler

359.8'e alındı



■003-.009 Standart altbölümler
355.001-355.009'da belirtildiği gibi. Örneğin harp gemilerinin 
yönetimi 359.6 (359.0068 değil)

.03 Durum ve politika
Durum için, politika için standart altbölümler kullanılabilir

.07 Malzeme ve teçhizatla ilgili araştırma ve geliştirme

.1-.2 Deniz kuvvetlerinde yaşam ve kaynaklar
Temel numara olan 359'a, 355.1-355.2'de 355'i izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin üniformalar 359.14

.3 Deniz kuvvetlerinin örgütlenmesi ve personeli

.31 Deniz birlikleri
Örnek: filolar, donanmalar, filotillalar, bölükler 
Gemi mürettebatı 359.32’ye alındı
Savaşmayan birimleri 359.34'de, yedekleri 359.37'de sınıflayın 

Deniz birlikleri olarak gemiler için 359.32'ye hkz.

.32 Deniz birlikleri olarak gemiler
Gemi mürettebatını [eskiden 359.31] burada sınıflayın

Denizle ilgili malzeme olarak gemiler için ayrıca 359.83'e bkz.
Bkz. Kılavuz 359.32 ile 359.83

.322 Birlik olarak yelkenli tekneler
Savaş yelkenli teknelerini burada sınıflayın

.325-.326 Deniz birlikleri olarak güçlendirilmiş gemilerin belirli türleri
Temel numara olan 359.32'ye, 623.825-623.826'da 623.82'yi izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin kruvazörler 359.3253; ancak, uçak 
gemileri 359.3255'den, 359.9435'e, denizaltılar 359.3257'den 
359.933'e, askeri yük gemileri 359.3264'den 359.9853’e, askeri 
malzeme gemileri 359.3265'den 359.9853’e alındı

.33-.37 Personel, geri hizmetler, aktif hizmet alanları, yedekler
Temel numara olan 359.3'e, 355.33-355.37'de 355.3'ü izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin geri hizmetler 359.34

.4-.7 Deniz operasyonları, eğitim, yönetim, tesisler
Temel numara olan 359'a, 355.4-355.7'de 355'i izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin deniz üsleri 359.7



.8 Deniz kuvvetlerine ait teçhizat [eskiden 359.0028] ve malzemeler 
(denizciliğe ait materyal)

Genel yaklaşım: Geliştirme, üretim, dağıtım, çalıştırma, kullanım, 
ambalajlama, yükleme
Yardımcı teknikler ve işlemler [eskiden 359.00285] dahil
Cihazları [eskiden 359.0028]; araştırma ve geliştirmeyi, belirli malzeme ve 
araçların yönetimini burada sınıflayın
Malzeme ve araçların araştırma ve geliştirilmesiyle ilgili kapsamlı eserleri 
359.07'de, malzeme yönetimiyle ilgili kapsamlı eserleri 355.62l'de; deniz 
kaynaklarının seferberliğini 359.28'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 355.07 ve 355.8

[.807 2] Araştırma
Kullanmayın; 359.07'de sınıflayın

.81 Giyim, yiyecek, kamp teçhizatı, büro malzemeleri
Bu numaranın, ağır savaş silahlarından başka malzemelerle ilgili kapsamlı 
eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 359.8'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 355.14 ile 355.81 

.82 Ağır savaş silahlan
Silahların sınırlandırılması ve silahların denetimi anlaşmasının gereklerini 
yerine getirme konusundaki problemleri burada sınıflayın
Temel numara olan 359.82'ye, 623.43-623.46'da, 623.4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin küçük silahlar 359.824; ancak belirli türdeki 
gemilerin ağır savaş silahlarını 359.83'de, topları 359.981282'de, güdümlü 
füzeleri 359.981782'de sınıflayın
Savaş taşıtları ve gemilerini 359.83'de sınıflayın

.83 Nakil araçlan ve malzemeleri
Örnek: Akaryakıt, destek taşıtları
Silahlı kuvvetlerdeki gemilerle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Deniz kuvvetlerinin bir birimi olarak gemileri 359.32'de; deniz kuvvetleri 
dışında kullanılan gemileri, onu kullanan kuvvetle birlikte sınıflayın. 
Örneğin sahil koruma gemileri 359.9783

Bkz. Kılavuz 359.32 ile 359.83

.832 Donanım olarak yelkenli gemiler
Yelkenli savaş gemilerini burada sınıflayın

.835-.836 Donanım olarak enerji ile çalışan savaş gemilerinin belirli türleri
Temel numara olan 359.83'e, 623.825-623.826'da 623.82'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kruvazörler 359.8353; ancak uçak 
gemileri 359.8355'den 359.94835'e, denizaltılar 359.8357'den 
359.9383'e, askeri malzemeler ve nakliye gemileri 359.836'dan 
359.98583'e alındı

.85 Haberleşme teçhizatı

.88 Tıbbi malzeme



.9 Uzmanlaşmış savaş güçleri; mühendislik ve ilgili hizmetler
Kimyasal, biyolojik, radyolojik güçleri 358.3'de sınıflayın

.93 ^Denizaltı güçleri ve savaşı

.933 Birimler
Birim olarak denizaltıları burada sınıflayın [eski 359.3257]

Bkz. Kılavuz 359.32 ile 359.83

.938 Teçhizat ve malzemeler (materyal)

.938 3 Teçhizat olarak denizaltılar [eski 359.8357]
Bkz.Kılavuz 359.32 ile 359.83

.938 32 Konvansiyonel enerjili

.938 34 Nükleer enerjili

94 ^Denizdeki hava kuvvetleri ve savaşı [eski 358.4]

.943 Birimler

.943 4 Hava taşıt birimleri
Örnek; Uçak filoları, gruplar, küçük donanmalar, uçuşlar 

.943 5 Birim olarak uçak gemileri [eski 359.3255]
Bkz. Kılavuz 359.32 ile 359.83

.948 Teçhizat ve malzeme (materyal)

.948 3 Savaş teçhizatı
Birim olarak savaş teçhizatını 359.943'de sınıflayın 

.948 34 Hava taşıtları

.948 35 Teçhizat olarak uçak gemileri [eski 359.8355]
Bkz. Kılavuz 359.32 ile 359.83

.96 Deniz kuvvetleri
Temel numara olan 359.96'ya, 355.1-355.8'de 355'i izleyen numaraları
ekleyin. Örneğin eğitim 35.5.965

.97 *Sahil koruma
Bkz. Kılavuz 359.97

.98 Ağır top ve güdümlü füze birlikleri; mühendislik ve ilgili hizmetler

.981 Ağır top ve güdümlü füze birlikleri

.9812 *Ağır top hizmetleri
Belirli türdeki gemilerdeki ağır top birimlerini 359.32'de; belirli 
tür gemilerdeki büyük çaplı ağır topları 359.83'de sınıflayın

*356-359'da belirtildiği gibi ekleyin



.9817

.982

.985

.98^

.985

.985 3

*Güdümlü füze güçleri

.985 8 

.985 83

Belirli tür gemilerdeki güdümlü füze birimlerini 359.32'de, belirli 
tür gemilerdeki güdümlü ağır füzeleri 359.83'de sınıflayın

^Mühendislik hizmetleri
Askeri deniz harekât emirlerini 359.985'e alındı

^Haberleşme (işaretler ve işaret verme) hizmetleri

Sualtında tahrip ve keşif hizmetleri
Örnek: Kurbağa adamlar

*Nakil hizmetleri
Askeri deniz harekât emirleri [eski 359.982]

Birimler
Birim olarak askeri nakliye gemileri dahil [eski 359.3264]
Birim olarak askeri malzeme gemilerini burada sınıflayın [eski 
359.3265]

Bkz. Kılavuz 359.32 ile 359.83

Teçhizat ve malzeme (materyal)

Teçhizat olarak askeri malzeme ve nakliye gemileri [eski 
359.836]

Bkz. Kılavuz 359.32 ile 359.83

360 Toplumsal sorunlar ve hizmetler; dernekler

361
362
363
364
365
366
367
368
369

ÖZET
Genel olarak toplumsal sorunlar ve toplumsal refah 
Toplumsal refah sorunları ve hizmetleri 
Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler 
Kriminoloji
Ceza kurumlan ve ilgili kurumlar
Dernekler
Genel kulüpler
Sigorta
Çeşitli dernek türleri

361-365 Toplumsal sorunlar ve hizmetler
Toplumsal sorunlar ve hizmetlerle ilgili konularda yasa oluşturan devlet 
kuruluşlarının çalışmalarını ve politikalarım burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 36l'de, sigortayı 368'de; silahlı kuvvetlerde sosyal hizmetleri 
355-359'da, belirli savaşlarda sosyal hizmetleri 900'de; yıllık idari raporları dahil 
devlet kuruluşlarının iç idaresini 350-354'de; yasaları, yasa taslaklarını, mahkeme 
kararlarını 341-346'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 301 ile 361-365; 361-365; 361-365 ile 350-354



361 Genel olarak toplumsal sorunlar ve toplumsal refah
Toplumsal refah: kişinin kendi çabalarıyla üstesinden gelemeyeceği durumlarda, 
ya karşılıksız ya da karşılığı yardım gören tarafından kısmen veya tamamen 
ödenmek koşuluyla yapılan sosyal yardım
Sosyoekonomik planlama ve gelişme, sosyal bilimlerin birçok dalını kapsayan 
programlar ve hizmetler, toplumsal sorunlar ve hizmetlerle ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın
Salt toplumsal olgular olarak değerlendirilen toplumsal sorunları 301-307'de, 
toplum planlaması ve gelişmesini 307'de, ekonomik planlama ve gelişmeyi 
338.9'da, belirli sorunları ve hizmetleri 362-365'de, mevcut ve geçmiş toplumsal 
koşulların tanımlamasını 930-990'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 361 ile 362

361.001-.008
.02-.06
.1
.2
.3
.4
.6
.7
.9

.001-.008 

[.009]

ÖZET
Standart altbölümler 

Belirli tür yardımlar, rehberlik 
Toplumsal sorunlar 
Toplumsal eylem 
Sosyal çalışma 
Grup çalışması 
Kamu sektörünün eylemleri 
Özel sektör eylemleri 
Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Standart altbölümler

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 361.9'da sınıflayın

.02

361.02-361.06 Belirli tür yardımlar, rehberlik
Çeşitli sorunları ve alıcı gruplarını kapsayan genel tartışmaları ve hem 
resmi hem özel yardımları burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 36l'de, devlet yardımlarını 361.6'da, özel yardımları 
361.7'de, belirli bir sorunla ilgili yardımları sorunla birlikte sınıflayın. 
Örneğin yaşlılığın geç evrelerindeki insanlara yardım 362.6

Karşılıksız yardım
Belirli tür karşılıksız yardımları 361.05-361.06'da sınıflayın

Para karşılığı yardım
Yardım alanın, masrafların bir kısmını ya da tamamını karşıladığı 
yardımlar
Belirli tür para karşılığı yardımları 361.05-361.06'da sınıflayın

Maddi yardım
Örnek: Mali yardım; yardım; doğrudan gıda, giysi, barınak sağlanması; 
dinlence etkinlikleri ve tesisleri; kurumsal bakım



.06 Rehberlik ve ilgili hizmetler
Bireylerin ve grupların kendi kendilerine yardım etmelerini sağlamaya 
yönelik hizmetler
Örnek: Vatandaş danışma büroları
Sosyal çalışmayı 361.3'de sınıflayın

.1 Toplumsal sorunlar
Toplumsal çöküntü anları ve türlerinin tarihi, tanımı, değerlendirmesi, insan 
toplumlarma özgü sorunların tarihi, tanımı, değerlendirmesi
Belirli sorunları 362-363'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 361.1 ile 362.042, 301

.2 Toplumsal eylem
Örgütlenme, rol, tanım, tarih
Toplumsal eylemin yöntemlerini [eskiden 362.0425] burada sınıflayın 
Toplumsal bir olgu olarak değişimi 303.4'de sınıflayın

.23 Başkaldırı (protesto) ve karşı koyma
Bkz. Kılavuz 361.23-361.24 ile 322.44

.24 Reform hareketleri

Bkz. Kılavuz 361.23-361.24 ile 322.44

.25 Kurulu toplumsal çerçeve içinde eylem
Politika, planlama, programlar, önerileri; vatandaşların katılımını; resmi 
ve özel eylemlerle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Resmi eylemleri 361.6'da, özel eylemleri 361.7'de sınıflayın

Uluslararası eylem için 361.26'ya; sosyal çalışma için 361.3'e hkz.

.26 Uluslararası eylem
Uluslararası kamu kesimi eylemlerini 361.6'da, uluslararası özel kesim 
eylemlerini 361.77'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 361.6 ile 361.7, 361.8

.3 Sosyal çalışma

.301 Felsefe ve kuram
Politika dahil

.32 Sosyal çalışma uygulaması
Vaka çalışmalarını burada sınıflayın 

Grup çalışması için 36l.4'e hkz.

.320 8 İnsan türlerine göre vaka çalışması [eskiden 361.38]

.322 Görüşme



.37

[.38]

.61

.612

.613

.614

.615

.65

Rehberlik
Örnek: Telefonla rehberlik. Örneğin danışma hatları

Gönüllü sosyal çalışma
Gönüllü sosyal çalışmanın belirli bir yönünü konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin görüşme (mülâkat) 361.322

İnsan türlerine göre vaka çalışması
361.3208'e alındı

Grup çalışması
Grup çalışmasında rehberliği 361.323'de sınıflayın

Kamu sektörünün eylemleri
Hükümetlerarası yardım ve planlamayı, hükümetlerce yapılan uluslararası 
eylemleri, devlet desteğindeki sosyo ekonomik planlama ve gelişmeyle ilgili 
disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Kamunun sosyal çalışmalarını 361.3'de, kamu ve özel kesimin birlikte 
giriştiği toplu eylemleri 361.8'de, toplumsal refah hizmetlerini düzenleyen 
kamu kuruluşlarının yönetimini 351.84'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 361.6 ile 361.7, 361.8

Toplumsal politika
Refah reformunu 361.68'de sınıflayın

Amaçlar, değerler, öncelikler

Politikalar ve toplumsal eylem
Girişilecek eylemlerin politik yapılar ve değerlerle ilişkisi
Toplumsal eylemlerin politik yapılar ve değerler üzerindeki etkisini 
320'de sınıflayın

Refah ve insan hakları
Zorunlu olarak çözüm bulma eylemlerinden yararlanma dahil 
İnsan haklarıyla ilgili disiplinlerarası eserleri 323'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 323.46 ile 361.614

Resmi ve özel sektörün ilişkileri
Refah devletini 361.65'de sınıflayın

Refah devleti
Refah devletinin ekonomisini 330.126’da sınıflayın 

Refah reformu

Özel sektör eylemleri
Özel sektörün sosyal çalışmasını 361.3'de, kamu ve özel sektörlerin ilişkisini 
361.615'de, kamu ve özel sektörün birlikte giriştiği eylemleri 361.8'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 361.6 ve 361.7, 361.8



.706*1 Organizasyon ve mali yönetim
Kaynak oluşturmayı burada sınıflayın

.74 Tek tek insanseverler tarafından
İnsansever biri tarafından bağışlanan paranın kullanımını denetleyen bir 
kuruluşu, o kuruluşla birlikte sınıflayın. Örneğin Rockefeller Vakfı 
361.7632

.75 Dini kuruluşlar tarafından

.76 Özel kuruluşlar tarafından

Dini kuruluşları 361.75'de, özel uluslararası kuruluşları 361.77'de 
sınıflayın

.763 Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
CARE dahil [eski36\.ll]

.7631 Vakıflar ve hayır kuruluşları

.763 4 Ulusal Kızılhaç demekleri
Birlikte çalıştığı dernekleri, örneğin Kızılay'ı, burada sınıflayın 
Kızılhaç ile ilgili kapsamlı eserleri 361.77'de sınıflayın

.765 Ticari kuruluşlar tarafından
Yönetimin hayır amacıyla yapılan bağışlara ilişkin neler 
yapabileceğini 658.153'de, işverenin işçilerle ilgili programlarım 
658.38'de sınıflayın

.766 İşçi sendikaları tarafından

.77 Özel uluslararası kuruluşlar tarafından
Üye bileşimi uluslararası olan kuruluşlar 
Örnek: Uluslararası Kızıl Haç
Kızıl Haç ile Kızılay gibi bağlı kuruluşlarla ilgili kapsamlı eserler dahil 
Belirli bir ulusa ait Kızıl Haç ve bağlı kuruluşları 361.7634'de sınıflayın 
CARE 361.763'e alındı

Dünya ölçeğinde hizmet sunan yerel kuruluşlar için ayrıca 361,76'ya 
hkz.

.8 Toplumsal eylem
Toplumdaki bireylerin refahını arttırmak için kamu ve özel sektör 
eylemlerinin eşgüdümlenmesi
Örnek: Yardım sandıkları, birleşik bağış fonları
Topluluğun gelişimini 307.14'de, kamu sektörünün toplumsal eylemlerini 
361.6'da, özel sektörün toplumsal eylemlerini 361.7'de sınıflayın

Bir bütün olarak toplum planlaması için ayrıca 307.12'e hkz.
Bkz. Kılavuz 361.6 ile 361.7, 361.8



Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 361.9’a, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Arizona'da refah çalışmaları 361.9791
Belirli tür toplumsal eylemlerin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışını
361.2-361.8'de sınıflayın

362-363 Belirli toplumsal sorunlar ve hizmetler
Belirli başlıklarda belirtilen eklemeler, değişiklikler, iptaller, istisnalar dışında,
* ile belirtilen her altbölüme aşağıdaki gibi ekleme yapın;

01 Felsefe ve kuram
02 Çeşitli
[0218] Standartlar

Kullanmayın; 62'de sınıflayın 
[0289] Güvenlik önlemleri

Kullanmayın; 363.l'de sınıflayın 
03-05 Standart altbölümler
06 Kuruluşlar ve yönetim
0681 Kuruluşlar ve mali yönetim

İdari maliyet denetimi dahil
Maliyetleri düşük tutmak için alman toplumsal 
önlemleri 5'de sınıflayın

07 Eğitim araştırma, ilgili konular
08 İnsan türlerine göre tarih ve tanım

Sorunlu insanlara yakınlığı nedeniyle etkilenen insanlar 
için ayrıca 3’e hkz.

09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
>1-4 Sorunun nitelikleri

Kapsamlı eserleri 362-363'de bu tablodan ekleme yapmadan 
sınıflayın

1 Toplumsal nedenler
2 Olay, kapsamı, ağırlığı
3 Sorunlu insanlara yakınlığı nedeniyle insanlar üzerinde meydana 

gelen etkiler
Örnek: İş arkadaşları, komşular üzerindeki etkiler 
Aileleri [ciA/ 362.82] burada sınıflayın 
Bu numaranın toplumsal etkilerle ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 362-363'de bu tablodan 
ekleme yapmadan sınıflayın
Sorunlu insanlara yakınlığı nedeniyle insanlar üzerindeki art 
etkileri, sorunlu insanların yetişkin çocuklarını 4’te, aile 
sorunlarını 362.82'de sınıflayın

4 Sorunlu insanlar üzerindeki art etkiler
Sorun bittiğinde ya da kişinin sorunu olanlara artık yakın 
olmadığı hallerdeki etkiler
Sorunlu kişilerin yetişkin çocuklarını burada sınıflayın 
Belirli bir art etkiyi, art etki ile birlikte sınıflayın. Örneğin 
kötü davranılmış çocuklar üzerinde alkolizmin sosyal 
özellikleri 362.292, kötü davranılmış yetişkinlerde 
depresyonun tıbbi özellikleri 616.85227

5 Toplumsal eylem
Maliyetleri düşük tutmak için alınan toplumsal önlemleri 
burada sınıflayın
5'e 361.2-361.8 arasında 361'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin uluslararası eylemi 526'da, paylaştırmayı 56'da; 
ancak danışmanlığı 86'da sınıflayın
Belirli eylem biçimlerini 6-8'de; paylaştırma programlarının 
kamusal yönetimini 351.829'da sınıflayın (devam ediyor)



362-363 Belirli toplumsal sorunlar ve hizmetler (devam)
> 6-8 Belirli eylem biçimleri

Kapsamlı eserleri 5'de sınıflayın
Bu altbölümlerden herhangi ikisinden alınan başlıkları içeren 
eserler 5'de sınıflanır

6 Denetim
Felaketlerin, güçlüklerin kaynaklarının ve nedenlerinin 
önlenmesi ve azaltılması
Sorunlardan korunmak ve etkilerini sınırlamak için alınan 
önlemleri 7'de sınıflayın

62 Standartlar
63 İnceleme, gözetim, rapor hazırlama
64 Teftiş ve sınama
65 Belirli olayların soruşturulması
66 Belgeleme
7 Sorunları önlemek, korunmak, etkilerini sınırlamak için alman 

önlemler
Hazırlıklı olma halini burada sınıflayın
Sorunları hem denetleyici hem de engelleyici önlemleri 6'da
sınıflayın

72 Koruyucu önlemler
Örnek: çevrelerin tasarlanması, uyarı ve rehberlik 
sistemleri

[75] Güvenlik önlemleri
363.l'e alındı

8 Çare olarak alınan önlemler, hizmetler, yardım biçimleri
Büyük gruplar içinde bile olsa, ağırlıkla bireylere 
uygulanabilecek önlemler
Toplumsal bir işlevi değiştirmeye yönelik çözüm önlemlerini, 
örneğin maliyet denetimini, 5'te; sosyal çalışmayı 53'te 
sınıflayın

809 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Yardım alan bölgeyi burada sınıflayın. Örneğin 
ABD'nin İtalya'ya sağladığı yardım 80945 
Yardım veren bölgeyi 8'de, 1. Tablo'dan ekleme 
yapmadan sınıflayın. Örneğin ABD'nin çeşitli ülkelere 
sağladığı yardımlar 8, 80973 değil

81 Kurtarma operasyonları
82 Mali yardım

Sosyal sigortayı 368.4'de sınıflayın
83 Yiyecek, giyecek, diğer ilgili ihtiyaçlar, barınak, hanehalkına 

yardım, dinlence sağlanması
84 Çalışma sırasındaki hizmetler

Mesleki tedavi, koruma altında çalışma
85 Konut bakımı

Bu amaç için varolan kurumlar içinde bakım
86 Danışmanlık ve rehberlik

Örnek: yasal yardım
Kapsamlı eserleri 36l'de, ayrımcılığı 305'de sınıflayın

Kriminoloji için 364'e hkz.
Bkz. Kılavuz 362-363; 364.1 ile 362-363; 614.5 ile 362-363



362 Toplumsal refah sorunları ve hizmetleri
Sosyal güvenliği burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmemişse aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin akıl 
hastası kadın emekli askerler 362.2 (362.86 ya da 362.83 değil)

Fiziksel hastalık 362.1
Akıl ve ruh hastalıkları ve bozuklukları 362.2
Geri zekâlılık 362.3
Fiziksel sakatlıkları olan insanların sorunları

ve onlara sunulan hizmetler 362.4
Politik baskı kurbanları 362.87
Suç kurbanları 362.88
Emekli askerler 362.86
Yetişkinliğin geç evrelerindeki insanların sorunları

ve onlara sunulan hizmetler 362.6
Gençlerin sorunları ve onlara sunulan hizmetler 362.7
Emekçi sınıflar 362.85
Kadınlar 362.83
Irksal, etnik ulusal grupların üyeleri 362.84
Yoksulların sorunları ve onlara sunulan hizmetler 362.5
Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 362.9
Aileler 362.82

Belirli bir problem türünün belirli bir insan türüyle olan ilişkisini belirtmek için 
1.Tablo'dan 08 notasyonuna sorun için verilen numarayı ekleyin. Örneğin genç 
yetişkinler arasında uyuşturucu bağımlılığı 362.2930835

Bir sosyal sigorta hiçimi olarak sosyal güvenlik için 368.4'e bkz.
Bkz. Kılavuz 361 ile 362; 364.1 ile 362-363; 368.4 ile 362

ÖZET
Özel konular 

Fiziksel hastalık
Akıl ve ruh hastalıkları ve bozuklukları 
Geri zekâlılık
Fiziksel sakatlıkları olan insanların sorunları ve onlara sunulan 

hizmetler
Yoksulların sorunları ve onlara sunulan hizmetler 
Yetişkinliğin geç evrelerindeki insanların sorunları ve onlara sunulan 

hizmetler
Gençlerin sorunları ve onlara sunulan hizmetler 
Diğer grupların sorunları ve onlara sunulan hizmetler 
Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Özel konular
Toplumsal sorunlar

Bkz. Kılavuz 361.1 ile 362.042, 301 
Olay, kapsamı, ağırlığı 

Toplumsal etkiler dahil 
Toplumsal nedenler 

Önleme

362.04
.1
.2
.3
.4

.5

.6

.7

.8

.9

.04

.042

.042 2

.042 3 

.042 4



[.08]

[.09]

Toplumsal eylem
Çare niteliğindeki önlemler dahil 
Toplumsal eylem yöntemleri 361.2'ye alındı 
Önlemeyi 362.0424'de sınıflayın

İnsan türlerine göre toplumsal refah sorunlart ve hizmetler
Kullanmayın; 362.1-362.8'de sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 362.9'da sınıflayın

.1023

.104

.1042

.10422

.10425

362.1-362.4 Hasta ve sakatların sorunları ve onlara sunulan hizmetler
Kapsamlı eserleri 362.l'de; fiziksel hastalıkların görülme sıklığı ve önlemek 
için alınan kamu önlemlerini 614.4-614.5'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 362.1-362.4 ile 610; 614.4-614.5 ile 362.1-362.4

Fiziksel hastalık
Hastalık ve sakatlık , tıbbi bakım ve tedavi, tıbbi görevler, kamu sağlığıyla 
ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Nedeni ne olursa olsun belirli bir fiziksel sakatlığı olan kişilerin sorunlarını ve 
onlara sunulan hizmetleri 362.4'de; tıp teknolojisini 610'da; tıbbi görevlerin 
dini yönlerini 266'da; tıp, sağlık, hastalık sosyolojisini 306.46l'de sınıflayın

Akıl ve ruh hastalıkları için 362.2'ye; geri zekâlılık için 362.3'e hkz.

Fiziksel hastalıkları olan kişilere, bir meslek, uğraşı, hobi olarak 
hizmet sunmak

Tıbbi ve yarı tıbbi mesleklerin yan uğraşısı olan sağlık meslekleri 
ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli yan meslekleri konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin tıbbi 
sosyal çalışmacılar 362.10425, hastane sekreterleri 651.3741; hem 
tıbbi hem de yan meslekleri kapsayan eserleri 610'da sınıflayın

Özel konular

Toplumsal özellikler
Koruyucu önlemleri 614.44-614.48'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 368.382 ile 362.1042 

Toplumsal etkiler
Olayları 614.42'de sınıflayın 

Yardım biçimleri
Yoksul ana-babalara sunulan hizmetler [e^Aı 362.19], tıbbi 
sosyal çalışma, sağlığı koruma kuruluşlarının hizmetleri, 
kırsal sağlık hizmetleri dahil
Kaza ve sağlık sigortasını 368.38'de, kamu desteğindeki kaza 
ve sağlık sigortasını 368.42'de sınıflayın



.104 252 Mali yardım

.104 256 Danışmanlık ve rehberlik

.1068 Yönetim
Benzerlerin incelenmesini burada sınıflayın
Benzerlerin incelenmesinden elde edilen sonuçları konuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin New York City hastanelerinin 
değerlendirme sonuçları 362.11097471

.108 Fiziksel hastalığı olan belirli tür insanlara sunulan hizmetler
Fiziksel hastalıkları olan insanlara, insan grupları tarafından sunulan 
hizmetleri 362. l'de, insan grupları arasındaki fiziksel hastalıkları 
616.008'de sınıflayın

.108 3 Genç insanlara sunulan hizmetler
Bebeklere ve ergenliğe kadar olan çocuklara sunulan hizmetleri 
362.19892'de sınıflayın

[. 108 46] Yetişkinliğin geç evrelerindeki insanlara sunulan hizmetler
Kullanmayın; 362.19897'de sınıflayın

362.11-362.19 Tıbbi hizmetler
Parasız ve paralı
Kapsamlı eserleri 362.l'de, tıbbi tedaviyi 616'da sınıflayın

362.11 -362.16 Belirli tür kurumların sağladığı hizmetler
Kapsamlı eserleri 362.l'de, sağlık koruma kuruluşlarının hizmetlerini 
362.10425'de, belirli bir kurum tarafından sunulan belirli tür hizmetleri 
362.17'de, belirli kurumların belirli koşullardaki hastalara sunduğu hizmetleri 
362.19'da sınıflayın

Hastanelerin ve ilgili kurumlann sunduğu hizmetler
Klinikler ve ilgili kurumlar için 362.12'ye; yaygın hakim tesisleri için 
362.}6’ya hkz.

Kliniklerin ve ilgili kurumların hizmetleri
Örnek: Sağlık ocakları, dispanserler, genel hastanelerin poliklinikleri 
Ambulans hizmetlerini, toplum sağlığı hizmetlerini burada sınıflayın

Evde profesyonel bakım
Gezici hemşirelerin hizmetleri, sağlık gönüllülerinin hizmetleri dahil 

Aile üyeleri tarafından evde hakim için ayrıca 649.8'e hkz.



[.16» 846]

,17

.17:

.17:

.17?068

.17‘

.171

.171

.17'

Yaygın bakım tesislerinin sunduğu hizmetler
Uzun dönemli ve nekahat dönemi bakımına gereksinmesi olan hastalar 
için tıbbi bakım uygulayan hizmet kurumlan
Örnek: Nekahat evlerinin hizmetleri
Kronik hastalıkları olan kişilere hizmet sunan sanatoryumlar dahil
Hayati bakım kurumlan, huzur ve dinlenme evleri, yaşlılığın geç 
evrelerindeki insanlar için yaygın bakım tesislerini burada sınıflayın

Yaşlılığın geç evrelerindeki insanlar için yaygın bakım 
tesislerinin hizmetleri

Kullanmayın; 362.16’da sınıflayın

Belirli hizmetler
Başka bir talimat verilmemişse, bu numaranın iki ya da daha fazla 
altbölümünde yer alan özellikleri içeren karmaşık konuları sonra gelen 
numarada sınıflayın. Örneğin doktorların teşhis hizmetleri 362.177 
(362.172 r/eğ//)
Yardım biçimlerini 362.10425'de, acil servisleri 362.18'de, belirli 
koşullardaki hastalara sunulan belirli tür hizmetleri 362.19'da, hizmetlerin 
teknolojisini 610'da, grup uygulamalarını 610.65'de, koruyucu hizmetleri 
614.44'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 362.17 ile 610

Doktorların hizmetleri
Danışma ve danışmanlık hizmetleri dahil

Hemşirelerin hizmetleri
Gezici hemşirelerin hizmetlerini 362.14'de sınıflayın 

Hemşirelerin hizmetlerinin yönetimi
Servis yönetiminin tıbbi olmayan yönlerini burada sınıflayın

Yoğun bakım

Hayat boyu bakım
Yoksul evleri dahil
Ölüm halindeki hastalara sunulan hizmetleri [ci/:/362.19] burada 
sınıflayın

Beslenmeye ilişkin hizmetler
Hastaların beslenmesini, çeşitli hasta sınıfları için özel beslenme 
rejimlerinin hazırlanması ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Beslenme bozukluklarına uygulanan beslenme hizmetlerini 
362.19639'da, genel olarak nüfusun beslenme programlarını 363.8'de 
sınıflayın

Tanıya ilişkin ve tanıya yardımcı hizmetler 
Örnek: Radyoloji servisleri



.178 Tedaviye ilişkin hizmetler

.178 2 Eczacılık (farmasötik) hizmetleri
Beslenme hizmetlerini 362.176'da sınıflayın 

.178 3 Doku ve organ bankaları
Örnek: Göz bankaları

Kan ve kan plazması bankaları için 362.1784'e hkz.

. 178 4 Kan ve kan plazması bankaları

.1786 Tedavi hizmetleri

.18 Acil servisler

. 188 Ambulans hizmetleri

.19 Belirli koşullardaki hastalara sunulan hizmetler
Fiziksel bir hastalıkla yaşamayı burada sınıflayın
Temel nuniara olan 362.19'a, 616-618 arasında 61'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin doğum hastaneleri 362.1982, çocuk servisleri 362.19892, 
diş sağlığı 362.1976; ancak akıl hastaları ile ilgili hizmetleri 362.2'de 
sınıflayın. 362.19'a ekleme yaparken, 616.1-616.9, 617 ya da 618.1- 
618.8'deki tablolar sadece 1.Tablo'dan notasyon eklemek için kullanılır. 
Örneğin sıtmalı bir insanın biyografisi 362.19693620092, diş sağlığı ile 
ilgili süreli yayınlar 362.1976005, doğuştan diş bozuklukları olan 
hastalara sunulan hizmetler 362.1976 (362.1976043 değif)
Yoksul hastalara sunulan hizmetler 362.10425'e, ölüm halindeki hastalar 
362.175'e alındı
Belirli hastalıklara rastlama sıklığını ve koruyucu önlemleri 614.5'de 
sınıflayın

.2 Akil ve ruh hastalıkları ve bozuklukları
Zekâ geriliği ile birlikte akıl hastalıklarını kapsayan zekâ özürlerini burada 
sınıflayın
Geri zekâlılığı 362.3'de, psikiatrik bir rahatsızlıkla birlikte yaşamayı 
616.890092'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 614 ile 362.1,362.2

.204 Özel konular

.204 2 Toplumsal özellikler

.204 22 Olay, kapsamı, ağırlığı
Toplumsal etkiler dahil

.204 25 Önleme ve yardım biçimleri
Psikiatrik sosyal çalışmayı burada sınıflayın

.204 251 Acil ve kurtarma operasyonları
Acil servislerle ilgili kapsamlı eserleri [eski 362.28], acil 
telefon hatlarını burada sınıflayın

.204 252 Mali yardım

.204 256 Danışma ve rehberlik



.21

.22

.223

.23

.24

.25

.26

21

.288 1

.29

362.21-362.24 Tıbbi hizmetler
Kapsamlı eserleri 362.2'de, tıbbi tedaviyi 616.8'de, belirli sorunlarla ilgili 
bakımı 362.25-362.29'da sınıflayın

Psikiatrik hastaneler ve ilgili kurumların sunduğu hizmetler
Psikiatri kliniklerinin hizmetleri için 362.22'ye; sanatoryumlar ve 
hakim evlerinin hizmetleri için 362.23'e hkz.

Toplum akıl sağlığı hizmetleri
Psikiatri kliniklerinin hizmetlerini burada sınıflayın

Grup evleri

Sanatoryumlann ve bakım evlerinin hizmetleri 

Evde profesyonel bakım

362.25-362.29 Belirli sorunlar
Kapsamlı eserleri 362.2’de sınıflayın

Nevrozlar
Örnek: Anoreksi nevrozu, kumar düşkünlüğü, depresyon

Psikozlar
Örnek: Şizofreni

Kişilik ve karakter bozuklukları
Örnek: Kleptomani

intihar için 362.28’e; madde alışkanlığı için 362.29'a hkz
*lntihar

Önüne geçilmeyen intihar isteklerini burada sınıflayın 
Acil servislerle ilgili kapsamlı eserleri 362.20425l'de sınıflayın 

Acil servis ve kurtamia hizmetleri
Acil telefon hatlarını (hot line) burada sınıflayın 

Madde bağımlılığı
İlaç bağımlılığını; madde bağımlılığı, aşırı kullanım, alışkanlık, 
zehirlenme ile ilgili disiplinlercaası eserleri burada sınıflayın
Madde bağımlıları altkültürünü 306.l'de, ilaç trafiğini 363.45'de, yasadışı 
satış, bulundurma, uyuşturucu ilaçların kullanımını 364.177’de, bir âdet 
olarak ilaç kullanımını 394.l'de, madde bağımlılığının tıbbi yönlerini 
616.86'da; sinir sistemi dışındaki sistemlerle ilgili maddelerin aşırı 
kullanımını 362.19'da sınıflayın. Örneğin yemek bağımlılığı 
362.19639808
Sadece uyuşturucu bağımlılığı anlamındaki "ilaç bağımlılığı" 362.293'de 
sınıflanır



.292

[.292 6]

.292 7

.292 8 

.292 86

.293

.293 7

.293 8 

.293 86

.294

Madde bağımhiığının belirli özellikleri
Temel numara olan 362.291'e, 362-363'teki tablodan 1-8 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin madde bağımlılığının önlenmesi 362.2917; ancak 
ilaç trafiğinin denetimini 363.45'de sınıflayın
362-363'den notasyon, hem 362.292-362.298 de belirtilen 
maddelerden iki ya da daha fazlasının belirli özellikleri, hem de 
362.292-362.298 ve 362.299'da belirtilen maddelerin birleşimleri için 
eklenir. Örneğin alkol ve kokain bağımlılığı, narkotik ve stimulanlar 
için danışmanlık 362.29186
Belirli bir maddenin belirli özelliklerini 362.292-362.299'da sınıflayın

*Alkol
Alkolizm ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Alkolizmin belirli bir yönünü o yönle birlikte sınıflayın. Örneğin Tıbbi 
yönleri 616.861

Alkollü içki satışlarının denetimi 
Kullanmayın; 363.4Tde sınıflayın

Aşırı alkol kullanımını önlemek ve etkilerini sınırlamak için alınan 
önlemler [eski 362.29286]

Çare niteliğindeki önlemler, hizmetler, yardım biçimleri 

Danışma ve rehberlik
Alkolik Birliklerinin hizmetlerini burada sınıflayın
Aşırı alkol kullanımının önlenmesi ve etkilerinin sınırlanması 
için alınan önlemler 362.2927'ye alındı

^Narkotikler
Afyon ve türevleri ile sentetik eşdeğerleri
Belirli narkotikleri, örneğin eroin ve morfini burada sınıflayın
Bu numaranın ilaç bağımlılığı ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 362.29'da sınıflayın
Kokain 362.298'e alındı
Narkotik bağımlılığını önlemek ve etkilerini sınırlamak için önlemler 
[eski 362.29386]

Çare niteliğindeki önlemler, hizmetler, yardım biçimleri 

Danışma ve rehberlik
Narkotik bağımlılığını önlemek ve etkilerini sınırlamak için 
alınan önlemler 362.2937’ye alındı

*Halüsinojenler ve *psikedelikler
Belirli halüsinojenler ve psikedelikleri, örneğin LSD, meskalin, 
PCP'yi burada sınıflayın
Keneviri 362.295'de sınıflayın 

*362-363'de belirtildiği gibi ekleyin



.295 *Kenevir
Belirli kenevir türlerini, örneğin haşhaş ve marihuanayı, burada 
sınıflayın

.296 *Tütün

.298 *Kokain {eski 362.293]
Kokainin belirli türlerini, örneğin "crack" i, burada sınıflayın

.299 Diğer maddeler
Örnek: Analjezikler, depressanlar, inhalanlar, sedatifler, stimulanlar
Yapma ilaçları (bağımlıların kullandığı sentetik ilaçlar), reçeteli 
ilaçları burada sınıflayın
Alkolü 362.292'de, yapma halüsinojenlerl 362.294'de, kokaini 
362.298'de sınıflayın

.2991 Birden fazla maddenin belirli özellikleri
Temel numara olan 362.299 l'e, 362-363'deki tablodan 1-8 
notasyonunu ekleyin. Örneğin yükseltici (uppers) ve alçaltıcı 
(downers) bağımlılığının önlenmesi 362.29917

.3 *Zekâ geriliği
Zekâ geriliğinin ve akıl hastalıklarının tedavisiyle ilgili kapsamlı eserleri 
362.2^6, gelişimsel olarak sakat insanlann (zekâ geriliği ile birlikte nörolojik 
sorunları olan ve sorunları 18 yaşından önce ortaya çıkan insanların) sorunları 
ve onlara sunulan hizmetleri 362.1968'de sınıflayın

.36 Zekâ geriliğinin denetimi
Zekâ geriliğini azaltmak için alman öjenik (insan ırkının soyaçekim 
yoluyla ıslahına çalışan bilim dalı) yöntemler dahil

.4 Fiziksel sakatlıkları olan insanların sorunları ve onlara sunulan 
hizmetler

Nedeni ne olursa olsun
Sakatlıklan olan insanların, zihinsel ve fiziksel sakatlıkları olan insanlann 
sorunları ve onlara sunulan hizmetler ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Zihinsel sakatlıkları olan insanların sorunları ve onlara sunulan hizmetleri 
362.3'de, kapsamlı tıbbi eserleri 617'de sınıflayın

.40-^ Özel konular
Temel nıtmara olan 362.404'e, 362-363'teki tablodan 1-8 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin fiziksel sakatlıkları olan insanlarla sosyal çalışma 
362.40453

.41 *Görme engelliler
Körlerle, kör ve sağırları burada sınıflayın 

Sağırla?- için 362.42ye bkz.
.42 *Işitme engelliler

Sağırları burada sınıflayın
Dil ve iletişim bozukluğu olan insanlar ile ilgili kapsamlı eserleri 
362.196850, kör-sağır insanları 362.41'de sınıflayın

Sağırların öğrenimi için ayrıca 371.912'ye bkz.



.428 3 Doğrudan yardım
İşitme aygıtı sağlanması dahil [eskiden 362.63]

.43 *Hareket engelliler
Belirli hareket engelleri olan insanlara sunulan hizmetler için altbölümler 
eklendi. Örneğin felçlilerin kurumsal bakımı 362.4385

.5 ^Yoksulların sorunları ve onlara sunulan hizmetler
Evsizlere sunulan hizmetleri burada sınıflayın
Yoksulluğun ekonomik nedenlerini ve sonuçlarını 339.46’da sınıflayın

.57 Yoksulluğu önlemek ve etkilerini sınırlamak için alman önlemler
Yoksulluğu önlemek için alman ekonomik önlemleri 339'da, öjenik (insan 
ırkının soya çekim yoluyla ıslahına çalışan bilim dalı) önlemeleri 
363.98'de sınıflayın

.58 Çare niteliğindeki önlemler, hizmetler, yardım biçimleri
Adli (hukuki) yardımla ilgili disiplinlerarası eserler dahil [eski 347.017]
Yiyecek fişi programlarını 363.882'de, yoksulluğa çare olarak doğum 
kontrolünü 363.96'da, sosyal güvenlik kapsamında yoksullara yardımı 
368.4'de, adli (hukuki) yardımı 347.017’de sınıflayın

.582 Mali yardım
Garantili minimum gelir, negatif gelir vergisi dahil
Düşük gelirli insanlar için yardımcı sosyal güvenliği burada sınıflayın
Bağımlı çocukları olan ailelere yardımı 362.713'de sınıflayın

.583 Doğrudan yardım
Banndırmayı 363.5'de, gıda programlarını 363.8'de sınıflayın

.6 Yetişkinliğin geç evrelerindeki insanların sorunları ve onlara sunulan
hizmetler

Sosyal Jerontolojiyi burada sınıflayın

[.604] Özel konular
Sosyal jerontoloji için ayrılmış numara ve altbölümü devam etmiyor; 
362.6'da sınıflayın

.61 Kurumsal bakım
Her türlü bakım sunan evlerin, kurumların hizmetlerini burada sınıflayın
Tıbbi hastalara kurumsal bakım sağlayan kurumlan 362.16'da, 
barındırmayı 363.5946’da sınıflayın '

.63 Doğrudan yardım
Parasal yardım, gıda, barınak, hane halkı yardımı, giysi, dinlence 
sağlanması dahil
İşitme aygıtlarının sağlanması 362.4283'e alındı

Kurumsal bakım için 362.61'e, istihdam hizmetleri için 362.64'e bkz.



.64 istihdam hizmetleri

İşsizlerin barındırılması, mesleki rehabilitasyon dahil

•6f Danışmanlık ve rehberlik

.7 Gençlerin sorunları ve onlara sunulan hizmetler
17 yaşa kadar
Çocukları burada sınıflayın

[.7(4] Özel konular
Toplumsal özellikler için ayrılan numara ve altbölümü devam 
etmiyor; 362.7’de sınıflayın

[.701 4] Toplumsal ve ekonomik olarak zarar görmüş, gayrı meşru,
terkedilmiş, kötü davranışa uğramış ve ihmal edilmiş çocuklar; 
yetimler

Toplumsal ve ekonomik olarak zarar görmüş çocuklar 
362.7086'ya; gayrı meşru çocuklar 362.7086945'e; terkedilmiş 
çocuklar, yetimler 362.73'e; kötü davranışlara uğramış ve ihmal 
edilmiş çocuklar 362.76'ya alındı

.7CH 3 Genç yetişkinler [eskiden 362.796]
12-17 yaş arası
Çocuklar ya da genç insanlar için kullanmayın; 362.7’de sınıflayın
Genç erkekleri [eskiden 362.792]ve genç kadınlan [ciA:/ 362.793] 
burada sınıflayın

Bkz. Kdavuz 362.7083

[.708 35] Genç yetişkinler
Kullanmayın. 362.7083’de sınıflayın

.70^ 6 Toplumsal ve ekonomik özelliklerine göre insanlar

[.708 692]

.70S 694 5

[.70S 9]

Toplumsal ve ekonomik olarak zarar görmüş çocukları [eski 
362.7044] burada sınıflayın

Uyum güçlüğü olan genç insanlar
Kullanmayın; 362.74'de sınıflayın

Gayrı meşru çocuklar [c5Â.7 362.7044]
Terkedilmiş çocukları, yetimleri 362.73'de; kötü 
davranışa uğramış, ihmal edilmiş çocukları 362.76’da 
sınıflayın

Irksal, etnik, ulusal gruplar
Kullanmayın; 362.797'de sınıflayın

362.71-362.73 Genç insanlara sunulan belirli hizmet türleri
Kapsamlı eserleri 362.7'de, belirli tür genç insanlara sunulan hizmetleri 
362.74-362.79'da sınıflayın



.712

.713

.73

.732

.733

.734

.74

.76

.768

Doğrudan yardım
Dinlence hizmetleri dahil
Kötü davranışa uğramış ve ihmal edilmiş çocukların korunması 362.768'e 
alındı

Gündüz bakım hizmetleri 
Bağımlı çocukları olan ailelere yardım 

Kurumsal ve ilgili hizmetler
Terkedilmiş çocuklar ve yetimleri [ikisi de eski 362.7044] burada 
sınıflayın

Kurumsal bakım
Örnek: Çocuk evleri hizmetleri
Bu kurumlardaki ebeveynler (bakıcılar) dahil

Bakıcı aile bakımı
Bakıcı aile bakımı ve evlat edinme ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Evlat edinme için 362.734'e bkz.

Evlat edinme
Evlat edinme kayıtlarının gizliliği dahil
Doğal ebeveynlerini arayan evlat edinilmiş insanların etkinlikleriyle 
ilgili kapsamlı eserleri 362.8298'de sınıflayın

362.74-362.79 Belirli tür genç insanlar
Kapsamlı eserleri 362.7'de; terkedilmiş çocukları, yetimleri 362.73'de 
sınıflayın

Uyum güçlüğü olan genç insanlar
Evden kaçanlar, suça eğilimli olanlar dahil
Uyum güçlüğü olan genç insanlara sunulan belirli hizmetleri, herhangi bir 
suç işlememiş gençler için sığınakları burada sınıflayın
Akıl ve ruh hastası gençleri 362.2083'de, genç suçluları 364.36'da, ıslah 
evinden topluma geçiri sağlayan sığınakları 365.42'de, çocukları 
kaybolmuş aileleri 362.8297'de sınıflayın

*Kötü davranışa uğramış ve ihmal edilmiş çocuklar [eski 362.7044]
Bir suç olarak çocuğa kötü davranmayı 364.15554’te sınıflayın
Çare niteliğindeki önlemler, hizmetler, yardım biçimleri

Kötü davranışa uğramış ve ihmal edilmiş çocukların korunması [eski 
362.71] dahil

Genç insan sınıfları
Aşağıda sıralanan sınıflarla sınırlı
Diğer özellikleri ne olursa olsun uyum güçlüğü olan gençleri 362.74'de, 
belirli genç insan sınıflarına sunulan beTirli hizmetleri 362.71-362.73'de 
sınıflayın



[.792] Genç erkekler
362.7083'e alındı

[.793 Genç kadınlar
362.7083'e alındı

[.795] Çocuklar
Bu numaranın kullanılmasından vazgeçilmiştir; 362.7'de sınıflayın

[.196j Genç yetişkinler
Kapsamlı eserler 362.7083’e; ırksal, etnik, ulusal grupların genç 
yetişkinleri 362.797’ye alındı

.797 Irksal, etnik, ulusal gruplara ait genç insanlar
Irksal, etnik, ulusal grupların genç yetişkinlerini [eski 362.796] burada 
sınıflayın
Standart altbölümler için 362.797001-362.797009’u kullanın
Temel nuniara olan 362.797'ye, 5.Tablo'dan 03-99 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin genç Afro-Amerikalılar 362.79796073
Kentli ve köylü gençleri, ırksal, etnik, ulusal gruplardan göçmenleri 
362.799'da sınıflayın

.799 Kentli, köylü, göçmen gençler
Bu numaranın çeşitli sınıflar için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
362.7'de sınıflayın

.8 Diğer grupların sorunları ve onlara sunulan hizmetler

.82 *Aileler
Burada belirtilmeyen belirli sorunlar 362-363'deki tablodan 3 kullanılarak, 
belirli soruna alındı. Örneğin alkolik üyeleri olan aileler 362.2923
Genel refah ile eşanlamlı olarak kullanılmış aile refahı 362'de sınıflanır

.828 Çare niteliğindeki önlemler, hizmetler, yardım biçimleri
Belirli sorunlar için hizmetler ve yardım biçimlerini 362.829'da, aile 
planlama programlarını 363.96'da sınıflayın

.828 2 Mali yardım
Bağımlı çocukları olan ailelere yardımı 362.713'de sınıflayın

.828 3 Doğrudan yardım
Örnek: Gezici kâhyalar
Gündüz bakımını 362.712'de sınıflayın

.828 6 Danışmanlık ve rehberlik
Örnek: Evlilik öncesi ve evlilik danışmanlığı

.829 Belirli sorunlar
Başka yerde belirtilmemiş

*362-363'ce belirtildiği gibi ekleyin



.829 2

.829 4

.829 5 

.829 7

.829 8

.839 

.839 2 

.84

.86

.868 

.868 2

*Aile içinde kötü davranışlar
Ebeveyne, eşe karşı kötü davranışlan burada sınıflayın
Kötü davranışa uğramış çocukları 362.76'da, bir suç olarak kötü 
davranışı 364.1555'de sınıflayın

*Tek ebeveynli aile
Boşanmayı burada sınıflayın

*Tutuklu ebeveynler

*Kayıp çocuklar
Ebeveyn tarafından kaçırılmayı burada sınıflayın
Evden kaçan çocukları 362.74'de sınıflayın

*Evlat edinilmiş çocuklar ve biyolojik ebeveyn
Evlat edinmeyi 362.734'de; biyolojik ebeveynlerini arayan 
çocukların belirli yönlerini, o yönle birlikte sınıflayın. Örneğin 
evlat edinme kayıtlarının gizliliğini 362.734'de, şecere 
araştırmalarını 929.1'de sınıflayın

^Kadınlar
Eş olarak kadınlara kötü davranışı 362.8292'de, tecavüzü 362.883'de 
sınıflayın

Belirli kadın sınıfları

*Bekar anneler

Irksal, etnik, ulusal grupların üyeleri
Standart altbölümler için 362.84001-362.84009’u kullcmın
Temel numara olan 362.84'e, 5.Tablo'dan 03-99 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin ABD'deki İtalyanlara sunulan sosyal hizmetler 362.8451073

*Emekçi sınıflar
Göçmen işçiler dahil

*Emekli askerler
Emekli askerlerin hakları ve yararlandıkları hizmetleri [eskiden'i55.\ 15] 
burada sınıflayın

Çare niteliğindeki önlemler, hizmetler, yardım biçimleri
Mali yardım

Eğitim için sağlanan mali yardım dahil
Emekli askerlerin maaşlarını 331.2529'da sınıflayın

*Politik baskı kurbanları

*362-363'de belirtildiği gibi ekleyin



362 Dewey Onlu Sınıflama 362

.88 Suç kurbanları
Birey için suçun önlenmesi dahil 
Kurban bilimini burada sınıflayın
Kötü davranışa uğramış ve ihmal edilmiş çocukları 362.76'da, kötü 
davranışa uğramış aile üyelerine sunulan hizmetleri 362.8292'de, 
insanların neden suç kurbanı olduklarını ele alan eserleri 364.1 ’de, bütün 
olarak toplumda suçun önlenmesini 364.4'de sınıflayın

.88.' Tecavüz
Bireyler için tecavüzün önlenmesi dahil

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 362.9'a, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Fransa'da toplumsal refah 362.944
Belirli toplumsal sorunların tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışını
362.1-362.8'de sınıflayın

363 Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler
Kamu hizmetlerini burada sınıflayın
İletişim imkanlarını 384'de, ulaşım imkanlarını 388'de sınıflayın
Toplumun çevre ve güvenlik sorunlarının kapsamlı olarak ele alınışı için standart 
altbölümler eklenmiştir. Örneğin Japonya için güvenli ve tehlikesiz bir çevre 
sağlanması 363.0952

Bkz. Kılavuz 363; 363 ile 340,350-354; 364.1 ile 362-363

ÖZET
33.1 Kamu güvenliği programları

.2 Polis hizmetleri

.3 Kamu güvenliğinin diğer yönleri

.4 Kamu örf ve adetleriyle ilgili anlaşmazlıklar

.5 Barınma

.6 Kamu yararına işler ve ilgili hizmetler

.7 Çevresel sorunlar ve hizmetler

.8 Yiyecek arzı

.9 Nüfus sorunları



Kamu güvenliği programları
Güvenlik önlemlerini [eskiden 362-363'deki tablodan 75 kullanarak belirli 
konuyla birlikte), güvenlik ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin 
sağlık tesislerinde tehlikeli malzeme kullanımı 363.17 (363.15 değil)

Tehlikeli maddeler 363.17
Spor ve eğlence kazaları 363.14
Ulaşım kazaları 363.12
Tehlikeli makinalar 363.18
Ürünlerin neden olduğu kazalar 363.19
Ev kazaları 363.13
Sağlık tesislerindeki kazalar 363.15
Mesleki ve endüstriyel kazalar 363.11

Polis hizmetlerini 363.2'de, kamu güvenliğinin burada yer almayan yönlerini 
363.3'de; güvenlik önlemlerine yönetim tepkisini 658.408'de, belirli bir 
endüstride güvenlik yönetimini l.Tablo'dan 0684 notasyonunu kullanarak 
endüstri ile birlikte sınıflayın. Örneğin petrol endüstrisinde güvenlik yönetimi 
665.50684. Kurtarma operasyonları dışında belirli tür bir çare önlemini 
önlemle birlikte sınıflayın. Örneğin yaralılar için tıbbi bakım 362.1. Belirli bir 
konunun güvenlik teknolojisini l.Tablo'dan 0289 notasyonunu kullanarak 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin hidrolik mühendisliğinde güvenlik 
teknolojisi 627.0289. Güvenlik yönetimi ile ilgili kapsamlı eserleri 658.408'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 363.1

ÖZET
363.100 1-.105 Standart altbölümler ve genel konular 

.11 Meslekî ve endüstriyel kazalar

.12 IJlaşım kazaları

.13 Ev kazaları

.14 Spor ve eğlence kazaları

.15 Sağlık tesislerindeki kazalar

.17 Tehlikeli maddeler

.18 Tehlikeli makinalar

.19 Ürünlerin neden olduğu kazalar

.100 1 -. 105 Standart altbölümler ve genel konular
Temel numara olan 363.10'a, 362-363'deki tablodan 01-5 
notasyonunu ekleyin. Örneğin güvenliği arttırmak için girişilen 
kamu eylemleri 363.1056

.106 Güvenliğin kamusal denetimi

.1062 Standartlar

. 106 3 İzleme, gözleme, rapor etme

.1064 Teftiş ve sınama



. 10* 5 Belirli olayların soruşturulması
Güvenlik soruşturmaları ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Teknik ya da mühendislik yönlerini 600'de sınıflayın. Örneğin 
otomobil kazalarında hasar çalışmaları 629.2826; genel toplumsal 
hayatı ve tarihi etkilemiş olan belirli olayların dökümlerini 900'de 
sınıflayın. Örneğin San Francisco depremi 979.461051

Bkz. Kılavuz 363.1065; 363.34

.1036 Belgelendirme

. K7-. 108 Önleme; çare niteliğindeki önlemler, hizmetler, yardım biçimleri
Temel numara olan 363.10'a, 362-363'deki tablodan 7-8 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin alarm ve üyem sistemleri 363.1072 [eskiden 384.7], 
danışmanlık 363.1086

. 11 * Mesleki ve endüstriyel kazalar
Bkz. Kılavuz 613.62 ile 363.11

. 1 9 Belirli endüstriler ve mesleklerde mesleki ve endüstriyel kazalar
Temel numara olan 363.119'a, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
kömür madenciliğinde kazalar 363.119622334; ancak ulaşım 
işçilerinin kazalannı 363.12'de, ev işçilerinin kazalannı 
363.13'de, profesyonel atletlerin uğradığı kazaları 363.14'de, sağlık 
tesislerinde çalışanların uğradığı kazaları 363.15'de sınıflayın

.1’ Ulaşım kazaları
Kazaları, kazalardan kaynaklanan yangınları burada sınıflayın
Ulaşım yangınlarını (örneğin bir tren vagonundaki elektrik tesisatındaki 
bir hatadan kaynaklanan yangınlar) 363.379'da sınıflayın

.110 01-.120 8 Standart altbölümler ve genel konular
Temel numara olan 363.120'ye, 362-363'de 01-8 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin kazaların önlenmesi 363.1207

.122 *Raylı ulaşım

.123 *Su ulaşımı
Su güvenliğini burada sınıflayın
Su sporlarında güvenliği 363.14'de sınıflayın

. 124 *Hava ve uzay ulaşımı

. 124 1 Hava ve uzay kazalarının nedenleri

.124 12 Doğal etmenler
Örnek: Kuşlar, açık hava turbulansları (CAT)

. 24 14 Sürücü hataları

.2416 Taşıt hataları

. 24 18 Trafik denetimi hataları
Önleyici bir önlem olarak trafik denetimini 363.12472'de 
sınıflayın



. 124 65 Belirli hava ve uzay kazalarının soruşturulması
Hava taşıtı kazalarının genel soruşturmalannı burada 
sınıflayın
Hasar çalışmalarını 629.13255'de sınıflayın

. 124 9 Belirli tür kazalar ve belirli hizmet türlerinde kazalar

. 124 92 Belirli tür kazalar
Örnek: Havada çarpışmalar, kalkış kazaları

. 124 93 Belirli tür hizmetlerde kazalar
Örnek: Hava-taksi hizmetleri, helikopter hizmetleri
Belirli tür hizmetlerdeki belirli tür kazalan 363.12492'de 
sınıflayın

.125 ^Karayolu ve kentsel taşıt ulaşımı

.1251 Kazaların nedenleri
Örnek: Sürücü hataları ve eksiklikleri, ilaç kullanımı, araç 
hataları, karayolu ve sokağın durumu, hava koşulları

.125 65 Belirli taşıt ve karayolu kazalarının soruşturulması
Otomobil kazalanyla ilgili genel soruşturmaları burada 
sınıflayın
Hasar çalışmalarını 629.2826'da sınıflayın

.125 9 Otomobil dışındaki belirli tür taşıtların kullanımından doğan kazalar
Örnek: Bisikletler, motorsikletler, kamyonlar 

.13 * Ev kazalan

.14 *Spor ve *Eğlence kazaları

.15 *Sağlık tesislerindeki kazalar

.17 ^Tehlikeli maddeler

İmalat, nakliye, kullanım
Tehlikeli maddelerle ilgili disiplinlerarası eserleri, bu tür maddelerin 
olağan ticari ortamlarında (imalat, satış, ticaret ve endüstride kullanım, 
imha) denetlenmesi ile ilgili eserleri burada sınıflayın
Tehlikeli madde haline gelen nesnelerin parçalan olarak tehlike içeren 
maddeleri 363.19'da, su kaynaklarındaki kirlilik açısından tehlike içeren 
maddeleri 363.6l'de, tehlikeli atıklar olarak tehlike içeren maddeleri 
363.728'de, çevre kirleten maddeler olarak tehlikeli maddeleri 363.738'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 363.17; 363.176 ile 604.7
. 176 3 izleme, gözetim, rapor etme

Çevresel kimya ve katkı toksikolojisinin toplumsal ve teknik 
bulgularının tehlikeli maddelerin izlenmesine uygulanabilirliği ile 
ilgili eserleri burada sınıflayın

*362-363'de belirtildiği gibi ekleyin



.179 Belirli tehlikeli maddeler
Örnek: Aşındırıcı maddeler 

.179 1 Toksik kimyasallar
Örnek: Amyant, kurşun
Toksik tarım kimyasallarını 363.1792'de sınıflayın

. 179 2 *Tarım kimyasalları
Böcek ilaçlarını burada sınıflayın

.179 8 Patlayıcılar, yakıtlar, ilgili ürünler
Özellikle yanıcı malzemeye ilişkin güvenlik önlemlerini, bilinen 
tehlikeli maddeler olarak patlayıcıların denetimini burada 
sınıflayın
Patlayıcıların dikkatsiz ve kötü niyetli olabilecek kullanıcıların 
eline geçmesinin önlenmesini 363.33'te sınıflayın

Beklenmeyen yangın kazalarına yol açabilecek ürünler için 
(örneğin kazaklar, döşekler) 363.19'a, bilinen yanıcı 
maddelerin birikimini denetlemek için alınan önlemler için 
363.377'ye ayrıca bkz.

. 179 9 *Radyoaktif maddeler
Nükleer kazaları [eskiden 363.3497] burada sınıflayın

.18 ^Tehlikeli makinalar

. 189 Belirli tür tehlikeli makinalar
Örnek: Elektrikli makinalar, röntgen aygıtları

.19 Ürünlerin neden olduğu kazalar
İnsanların tüketimine ve kullanımına sunulmuş olan ürünlerin başka 
maddelerle karışması, bozulması, güvenli, yeterli, etkili olmaması
Ev aletleri, dokumalar, oyuncaklar dahil
Ürünlerle birlikte bulunan kaplar ve aplikatörlerinden ötürü meydana 
gelen kazaları burada sınıflayın

.192 * Yiyecekler

.192 9 Belirli yiyecekler
Örnek: Yiyecekler, konserve gıdalar, süt ürünleri, etler

. 194 *llaçlar ve tıbbi malzeme

.196 *Kozmetikler

.2 Polis hizmetleri
Polisin sosyal hizmetle ilgili işlevlerini 362'de sınıflayın. Örneğin tecavüz 
kurbanlarına danışmanlık 362.883; halkın moralini etkileyen etmenlerin 
denetimine ilişkin hizmetler 363.4

*362-363'de belirtildiği gibi ekleyin



363.22
.23
.24
.25
.28

[.206 8]

.22

ÖZET 
Personel 
Polisin işlevleri 
Yardımcı hizmetler 
Suçun tespiti (Ağır ceza soruşturması)
Belirli tür güvenlik ve yasal yaptırım kuruluşlarının hizmetleri

Yönetim
Kullanmayın; 351.74'de sınıflayın

Personel
Görevleri, işlevleri, etkinlikleri
Belirli görevleri, işlevleri, etkinlikleri 363.23-363.25'de sınıflayın

363.23-363.25 Polis hizmetlerinin belirli yönleri
Kapsamlı eserleri 363.2'de, belirli tür güvenlik ve yasal yaptırım 
kuruluşlarındaki hizmetlerin belirli yönlerini 363.28'de sınıflayın

.23 Polisin işlevleri
Polisin suçu önleme işlevini [eskiden 364.46], yasaların uygulanmasını 
burada sınıflayın

Suçun tespiti için 363.25’e; şiddet ve terörün denetimi için 363.32'ye 
bkz.

.232 Devriye ve gözetim
Kanun kaçaklarının izlenmesi ve tutuklanması, öldürücü güç 
kullanımı, sivil çalışmalar dahil

Karayolları devriyeleri için 363.2332'ye bkz

.233 Sivil yasaların uygulanması
Örnek: İmar yasalarının, ehliyetlerle ilgili yasa ve kurallann, temizlik 
ve sağlıkla ilgili yasaların uygulanması

.233 2 Trafik denetimi
Karayolları devriyesini burada sınıflayın
Trafik denetimi ile ilgili kapsamlı eserleri 363.1256'da, trafik 
suçlarının soruşturulmasını 363.25'de, hasar belirleme 
çalışmalarını 629.2826'da sınıflayın

.233 6 Kayıp kişilerin bulunması

.24 Yardımcı hizmetler
Örnek: İletişim hizmetleri, fotoğraf ve parmak izi arşivleri, polis kayıtları



Suçun tespiti (Ağır ceza soruşturması)
Adli bilimi(kriminalistik); delilleri, ikinci derecede delilleri burada 
sınıflayın

Adli tıp için 614.l'e bkz.
Ağır ceza suçları için ayrıca 364.l'e bkz.

363.252-363.258 Belirli teknikler ve delil türleri
Kapsamlı eserleri 363.25'de; belirli tür bir suçun teshiliyle ilgili kapsamlı 
eserleri 363.259'da; belirli suçların tesbitini 364.l'de sınıflayın. Örneğin New 
York City'de bir cinayetin tesbiti 364.1523097471

363.252-363.256 Delillerin toplanması ve analizi
Kapsamlı eserleri 363.25'de, burada sıralanmamış suçlulann teshilinde 
kullanılan delilleri 363.258'de sınıflayın

.251 Delillerin toplanması
Örnek: Elektronik inceleme, arama ve el koyma, muhbirlerden ve gizli 
ajanlardan yararlanma

Zanlının sorgulanması için 363.254'e bkz.

.251 Zanlının sorgulanması
Poligraf (yalan makinası) kullanılması dahil

.25) Delillerin analizi
Laboratuvarları burada sınıflayın 
Suç soruşturmalannı içeren arşivleri 363.24'de sınıflayın 

.251 2 Fiziki deliller
Örnek: Kan ve saç tahlilleri, balistik incelemeler 

.25ı 5 Belgesel deliller
El yazısı ve daktilo yazısı tahlilleri dahil

.25) Suçluların belirlenmesi
Örnek: Taslak çizimler, parmak izleri, zanlıların sıraya dizilip 
sergilenmesi, fotoğraflar, ses analizleri
Suç soruşturmalanndan oluşan arşivleri 363.24'de sınıflayın

.25) Belirli tür suçların tespiti
Temel numara olan 363.259'a 364.13-364.18 arasında 364. l'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin bir cinayetin soruşturulması 363.259523
Belirli tür suçların somşturulmasma ilişkin belirli teknikleri 363.252- 
363.258'de; belirli tür bir suçun tespitini 364. l'de sınıflayın. Örneğin 
New Yok City'de bir cinayetin tesbiti 364.1523097471



Belirli tür güvenlik ve yasal yaptırım kuruluşlarının hizmetleri 
Örnek; Park polisi
Belirli polis işlevlerini yürüten kuruluşları 363.23'de, belirli tür suçlan 
soruşturan kuruluşları 363.259'da, posta müfettişlerini 383.46'da sınıflayın

.282 Şerifler ve polis şefleri

.283 Gizli polis

[.284] Narkotik ajanları
363.45’e alındı

.285 Sınır devriyeleri

.286 Sahil muhafaza ve liman devriyeleri

.287 Ulaşım güvenlik hizmetleri
Otomobil trafik denetimini 363.2332'de sınıflayın 

Liman devriyeleri için 363.286'ya hkz.
Ulaşımla ilgili yangın kazalan için ayrıca 363.379'a hkz 

.287 2 Nehir güvenliği hizmetleri

.287 4 Demiryolu güvenlik hizmetleri

.287 6 Hava ulaşımı güvenlik hizmetleri
Örnek: Havaalanı polisi, hava emniyet amirleri

.289 Özel dedektiflik ve polis hizmetleri
Örnek: Korumalar, üniversite polisleri, mağaza dedektifleri

.3 Kamu güvenliğinin diğer yönleri
Bkz. Kılavuz 363.1

.31 Sansür ve bilgi denetimi
Günlük resmi işlevlerde sansür ve bilgi denetimini burada sınıflayın
İnsan haklarıyla ilgili yönleri 323.445'de, yasal yönleri 342.0853'de; yasal 
olmayan bir resmi etkinlik olarak sansürü 351,996'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 303.376 ile 363.31, 791.4

.32 Şiddet ve terörün denetimi
Ayaklanmaların bastırılması [eskiden 355.426], kalabalıkların denetimi 
dahil

.33 Patlayıcıların ve ateşli silahların denetimi
Dikkatsiz ve kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının 
denetlenmesini, silah denetimiyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Bir insan hakları konusu olarak silah denetimini 323.43'de, bilinen bir 
tehlikeli madde olarak patlayıcıların denetimini 363.1798'de sınıflayın



.34

.348

*Felaketler

.349

.349 2

.349 3 

.349 36

.349 5 

.349 7

.349 8

[.349 87]

Kazanın meydana geldiği anda ve kaza yerinde uygulananların 
dışındaki çare niteliğindeki belirli bir önlemi konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin yaralıların tıbbi tedavisini 362.l'de; kazaların tarihi olaylar 
olarak ele alınışını 900'de sınıflayın

Kurtarma ve yardım operasyonları
Kazanın olduğu anda ve kaza yerinde uygulanan yardımlar
Felaketin atlatılması ile ilgili kapsamlı eserleri, genel olarak 
felaketlerle ilgili kurtarma operasyonlarını burada sınıflayın
Burada belirtilmeyen belirli bir felaketi tamir etme biçimini o biçimle 
birlikte sınıflayın. Örneğin volkanik bir patlama nedeniyle ortaya 
çıkan konut açığının tamamlanmasıyla ilgili uzun dönemli planlama 
363.58 Belirli tür felaketlere ilişkin felaketi atlatma, kurtarma 
operasyonlarını 362-363'deki tablodan 81 altbölümünü kullanarak 
türle birlikte sınıflayın. Örneğin sel felaketzedeleri için kurtarma ve 
yardım operasyonlarını 363.34938l'de; felaketin atlatılmasıyla ilgili 
çalışmaları başlatma ve yürütmek üzere kaynak yaratmayı 
363.3457068l'de sınıflayın

Belirli tür felaketler
Salgınlan, genel salgınları 362.l'de; yangınları 363.37'de sınıflayın
363.l'de sıralanan kazalardan herhangi birinden kaynaklanan belirli 
tür kazaları, kazayla birlikte sınıflayın. Örneğin gemi kazalan 
363.123, ulaştırma kazalan 363.12, nükleer kazalar 363.1799

Hava koşullarının neden olduğu felaketler 
Örnek: Hortumlar, kar fırtınaları, fırtınalar 

Seller için 363.3493'e hkz.

*Seller

Sellerin denetimi
Sel denetim teknolojisini 627.4'de sınıflayın 

Depremler ve volkanik patlamalar 

İnsan etkinliklerinin neden olduğu felaketler
Örnek: Sivil karışıklıklar, patlamalar, ayaklanmalar 
Nükleer kazalar 363.1799'a alındı

Ulaşım kazaları için 363.119’a; savaş için 363.3498'e hkz.

*Savaş
Sivil savunma için 363.35'e hkz.
Savaş sosyolojisi için ayrıca 303.66'ya hkz.

Savaşın etkilerini önlemek, bunlara karşı korunmak ve bu etkileri 
sınırlamak için alınan önlemler

Kullanmayın; 327.17'de sınıflayın 

*362-363'de belirtildiği gibi ekleyin



.349 88

.35

.377

.378 

.378 1 

.379

.41

Savaş yardımı
Doğrudan doğruya savaş kapsamında ele alınmıyorsa savaş 
mültecilerinin sorunlarını 362.87'de; belirli bir savaş sırasında 
alınan önlemleri savaşla birlikte sınıflayın. Örneğin I.Dünya 
Savaşı sırasında Almanya'nın savaş yardımı 940.477843

Sivil savunma
Sivil nüfusun sadece savaş sırasındaki korunmasıyla ilgili olarak alınan 
önlemler

* Yangın kazaları
Yangınla mücadele ve yangınla ilgili güvenlik teknolojisini 628.92'de 
sınıflayın

Yangın önleme
Bilinen yanıcı malzemelerin birikiminin denetlenmesiyle ilgili 
önlemleri burada sınıflayın
Özellikle yanıcı malzemeler açısından güvenlik önlemlerini 363.1798, 
beklenmedik yangın kazalarına yol açabilecek ürünlerin (örneğin 
kazak, döşek) güvenliğini 363.19'da sınıflayın

Yangınların söndürülmesi ve ilgili hizmetler

Kurtarma operasyonları

Belirli durumlarda yangın kazaları
Örnek: Ulaşımda, okullarda, yüksek binalarda 
Orman yangınlan dahil

Kamu örf ve adetleriyle ilgili anlaşmazlıklar
Toplumsal sorunlar olarak ele alınan
Sansür ve bilgi denetimini 363.3 l'de; toplumsal bir konu olarak ele alınmayan 
anlaşmazlıkları anlaşmazlığın konusuyla birlikte sınıflayın. Örneğin kumar 
ahlakı 174.6 (363.42

Alkollü içki satışı
Alkoliklerin sorunlarını ve onlara sunulan hizmetleri 362.292'de; yasalara 
aykın bir suç olarak içki satışını 364.133’de, bir suç olarak kamuya açık 
yerlerde sarhoş olmayı 364.173'de sınıflayın

.42 Kumar
Bir tutku olarak kuman 362.25'de, bir suç olarak kumarı 364.172'de 
sınıflayın

.44 Fahişelik
Bir suç olarak fahişeliği 364.1534'de sınıflayın 

*362-363'de belirtildiği gibi ekleyin



.45

.46

.47

.48

[.508]

.51

[.52]

.55

.58

.582

Uyuşturucu trafiği
Narkotik ajanları [eskiden 363.284] burada sınıflayın
Uyuşturucu bağımlılarının sorunları ve onlara sunulan hizmetleri 
362.29'da, yasadışı uyuşturucu satışını, bulundurulmasını ve kullanımını 
364.177'de sınıflayın

Alkollü içkilerin satışı için ayrıca 363.4l'e hkz.

Kürtaj
Bir suç olarak kürtajı 364.185’de sınıflayın

Müstehcenlik ve pornografi
Bir suç olarak müstehcenlik ve pornografiyi 364.174'de sınıflayın

Ön-evlilik ve evlilik dışı ilişki
Bir suç olarak ön-evlilik ve evlilik dışı ilişkileri 364.153'de sınıflayın

Fahişelik için 363.44'e bkz.

Homoseksüellik
Disiplinlerarası eserleri 306.766'da, bir suç olarak homoseksüelliği 
364.1536'da sınıflayın

*Barınma
Barınma ile ilgili disiplinlerarası eserleri, toplumsal bir sorun olarak 
barınmayı burada sınıflayın
Barınmanın belirli bir yönünü konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin toplumsal 
özellikler 307.336, ekonomik özellikler 333.338, geçici barınma sağlanması
361.05

Bkz. Kılavuz 307.336 ile 307.34, 363.5; 363.5, 363.6, 363.8 ile 338; 643.1 
ile 363.5

Belirli tür insanlar için barınma
Kullanmayın; 363.59'da sınıflayın

Barınma koşulları
Konut alanlannda ayınmcıhk dahil
Ayınmcıhğm kaldınlması için konut tahsis edilmesini 363.55'de sınıflayın

Konut sorunlarının niteliği, yaygınlığı, ağırlığı
Kullanmayın; 363.5l'de sınıflayın

Barınmayla ilgili toplumsal eylem
Ayırımcılığın kaldınlması için konut tahsis edilmesini burada sınıflayın

Programlar ve hizmetler
362-363'deki tablodan 8 altbölümünü kullanmayın

Mali yardım
Konut ödeneklerini, kira yardımlarını, ucuz konutlan burada sınıflayın 

*362-363'de belirtildiği gibi ekleyin



.583 Belirli amaçlara yönelik programlar ve hizmetler
Örnek: Ev sahipliği, enerji faturalannın ödenmesi, rehabilitasyon, 
yeniden iskan, kentsel evler ve müştemilatları, rüzgara göre 
yönlendirme

.585 Kamu tarafından işletilen konutlar
Komite konutlannı burada sınıflayın

.59 Belirli sınıflardan insanların barınması
Temel numara olan 363.59'a, l.Tablo'dan 081-089 notasyonunda -08'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin yaşlılığın geç evrelerindeki insanların 
barınmasını 363.5946'da; ancak yaşlı yetişkinler için tıbbi bakımı 
362.16'da, evsizlik ile ilgili kapsamlı eserleri 362.5'de, sağlıklı yaşlılar 
için kurumsal bakımı 362.6l'de, yoksullarla düşük gelir gruplarının 
barınmasına ilişkin belirli özellikleri 363.51-363.58'de sınıflayın

[.590 8] Belirli tür insanlar için barınma
Kullanmayın; 363.59'da sınıflayın

.6 Kamu yararına işler ve ilgili hizmetler
Nihai kullanıcılar arasındaki tahsis sorunlarını, derhal sunulmaya 
hazır kaynakların ve hizmetlerin bolluğunu sağlamak için alınan 
önlemleri burada sınıflayın
İletişimi 384'de, ulaşımı 388'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 363.5, 363.6,363.8 ile 338; 363.6 ile 333.7

.61 Su arzı
Su arzı, suyla ilgili kamu hizmetleri, örneğin su işlerini, arıtma tesislerini, 
kanalları, sel denetimini, hidroelektrik enerji üretimini kapsayan 
araştırmalar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli bir konuyu, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin sel denetimi 
363.34936

Bkz. Kılavuz 363.61

[.62] Elektrik hizmetleri
333.7932'ye alındı

.63 Gaz

.68 Parklar ve dinlence/eğlence hizmetleri
Arazinin park olarak belirlenmesinden sonra sürdürülen ya da önerilen 
hizmetleri, esas olarak genel kamuoyuna yönelik dinlence/eğlence 
merkezlerinin kuruluşunu ve işletimini burada sınıflayın
Park politikası ve park geliştirmeyi 333.783'de; dinlence/eğlence 
merkezlerini 790.068'de; park ve dinlence/eğlence hizmetlerini sürdüren 
belirli kültürel kurumlan, kurumla birlikte sınıflayın. Örneğin müzeler 
069, tiyatrolar 792



.69 Tarihi koruma
Tarihi binaların ve alanların tanımlanması ve belirlenmesi dahil
Tarihi binaların ve alanların korunması ve onarılması ile onlara yönelik 
ilginin teşvikine ilişkin kamu politikalarını burada sınıflayın
Bina restorasyonu ve korunmasına ilişkin teknolojiyi 721.0288'de 
sınıflayın

.7 Çevresel sorunlar ve hizmetler
Çevre korumasını; atıkların, kirliliğin, atıkların ve kirliliğin denetlenmesine 
ilişkin eylemlerin etkisini burada sınıflayın
Çevre ile ilgili kapsamlı eserleri 333.7'de; belirli çevreler ve kaynaklar 
üzerindeki etkileri etkiyle birlikte sınıflayın. Örneğin yeni ve büyük bir atık 
arıtma tesisinin Roma üzerindeki ekonomik etkisi 330.945632, aynı arıtma 
tesisinin Tiber Nehri sularındaki etkisi 333.916214094562; İncelenmekte olan 
program ya da gelişmenin öngörülebilen etkileri, örneğin su kirlenmesiyle 
ilgili önerilen standartlann öngörülebilen etkileri 363.739462

Bkz. Kılavuz 363.7 ile 333.72, 304.28

ÖZET
3(3.700 1-.707 2 Standart altbölümler ve genel konular

.72 Temizlik sorunları ve hizmetleri

.73 Kirlilik

.74 Gürültü

.75 Ölülerin defnedilmesi

.78 Zararlıların denetimi

.700 1-.707 2 Standart altbölümler ve genel konular
Temel numara olan 363.70’e, 362-363 'deki tablodan 01-72 
notasyonunu ekleyin. Örneğin çevrenin korunması için 
uluslararası eylem 363.70526

.72 *Temizlik sorunları ve hizmetler

.728 Atıklar
Endüstriyel atıkları, belediye atıklarını; atıkların yokedilmesinin 
yönetimini burada sınıflayın
Diğer önlemler, hizmetler, yardım biçimleri 362.72’de sınıflanır
Başka bir talimat verilmemişse 363.728’in iki ya da daha fazla 
altbölümünde yer alan özeljiklere sahip karmaşık konuları sonra 
gelenle birlikte sınıflayın. Örneğin kırpıntı madenlerin yeniden işleme 
konması 363.7288 (363.7282 değil)
Hâlâ işlemcilerin ya da kullanıcıların elinde olan tehlikeli atıkları 
363.17'de, atıkların yokedilmesinden kaynaklanan kirliliği 363.73'de, 
hem güvenlik hem de sağlık denetimlerinden kaçmış tehlikeli atıkları 
363.738'de sınıflayın

.7282 Yeniden devreye sokmak
Bkz. Kılavuz 363.61



.728 4 *Sıvı atıklar
Örnek; Karışık kanalizasyon, katı kanalizasyon atıkları, kentsel su 
atıkları
Deniz ya da nehir dibini tarayarak kum elde etme, atık suyun 
sulamada kullanılması, suyun yeniden kullanılmasını amaçlayan 
planlama
Atık-su yönetimini burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 363.61

.728 5 *Katı atıklar

.728 7 *Tehlikeli atıklar

.728 8 Belirli tür atıklar
Örnek: Tarımsal atıklar, otomobiller, içecek kutuları, çöp, 
konutlara ait atıklar, kağıtlar, böcek öldürücüler, plastikler, 
kırpıntı madenler

Radyoaktif atıklar için 363.7289'a hkz.
Bkz. Kılavuz 628.44042 ile 363.7288, 628.445

.728 9 *Radyoaktif atıklar

.729 Belirli çevrelerde temizlik

.729 1 Sokaklar

.729 2 Eğlence dinlence alanları
Örnek: Yüzme havuzları 

.729 3 Kamu taşıtlan

.729 4 Umumi tuvaletler

.729 5 İş yerleri

.729 6 Gıda satış yerleri

.729 7 Sağlık tesisleri
Ambulanslar dahil

.729 8 İkâmetgâhlar
Ailelere ait özel evlerin dışındakiler

.729 9 Kadın ve erkek berberleri, güzellik salonları, çamaşırhaneler

.73 *Kirlilik
Temizliği 363.72'de, gürültüyü 363.74'de, kirliliği önleme teknolojisini 
628.5'de, çevrenin korunması ve yaşatılması açısından yönetim 
sorumlulukları ve önlemleri 658.408'de sınıflayın
Atık ve temizlik sorunlarının yanısıra 363.73'ün altbölümlerini ele alan 
eserler 363.7'de sınıflanır

Bkz. Kılavuz 574.5222 ile 574.24, 363.73

*362-363'de belirtildiği gibi ekleyin



.731 Kirliliğin kaynakları
Örnek: Tarım, endüstri, ulaşım, evsel etkinlikler ve eğlence türü 
etkinlikler
Belirli kaynaklardan gelen belirli kirleticileri 363.738'de sınıflayın

.732 Sayısı, yaygınlığı, ağırlığı
Belirli kaynaklardan gelen kirliliğin sayısını, yaygınlığını, ağırlığını 
363.73l'de sınıflayın

.735 Toplumsal eylem
Çare niteliğindeki önlemleri burada sınıflayın

.737 Kirlenmenin etkilerini önlemek, bu etkilere karşı korunmak ve bu
etkileri sınırlamak için alınan önlemler

Kirliliğin önlenmesi için bir yöntem olarak atıkların yokedilmesini 
363.728'de sınıflayın

.738 Kirleticiler
Belirli çevrelerdeki belirli kirleticileri [eski 363.739], kimyasal 
kirleticileri burada sınıflayın
Çare niteliğindeki önlemler için kullanmayın; 363.735'de sınıflayın

.73^ 2 Yağ

,13i 4 Toksik kimyasallar
Kurşun gazı yayılımı, böcek öldürücüler dahil
Bu numaranın kimyasal kirleticiler ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanımından vazgeçilmiştir; 363.738'de sınıflayın

.73S 6 *Asit yağmurları

.73S 7 Duman, gaz, isler
Kurşun gazı yayılımını 363.7384'de sınıflayın

.739 Belirli çevrelerin kirliliği
Belirli çevrelerdeki belirli kirleticiler 363.738'e alındı 

.739 2 *Hava kirliliği

.739 4 *Su kirliliği
Su kirliliği ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Temiz su arzının sağlanmasını 363.6l'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 363.61 

.739 46 Denetim
Azaltma programlarını [eskiden 628.1688] burada sınıflayın 

.739 6 *Toprak kirliliği



.741

.742

*Gürültü

Gürültünün kaynakları
Örnek: Ulaşım biçimleri, örneğin hava taşıtları, otomobil trafiği; 
inşaat araçları, endüstri
Belirli gürültü kaynaklarının etkilerini 363.742’de sınıflayın

Sayısı, yaygınlığı, ağırlığı
Belirli kaynaklardan gelen gürültünün sayısını, yaygınlığını, ağırlığını 
363.74l'de sınıflayın

.75 Ölülerin defnedilmesi
Toplumsal yönleri ve hizmetler
Ölüm adetlerini 393'de, ölülerin defnedilmesiyle ilgili teknolojiyi 614.6'da 
sınıflayın

.78 Zararlıların denetimi
Köpek barınakları, hayvan leşlerinin kaldırılması, sıçan ve sivrisineklerin 
azaltılması dahil
Zararlıların denetimiyle ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Zararlıların denetimi teknolojisiyle ilgili kapsamlı eserleri 628.96'da, 
hastalık bulaştıran zararlıların denetimini 614.43'de, tarımsal zararlıların 
denetimini 632.9'da, evlerdeki zararlıların denetimini 648.7'de sınıflayın

.8 *Yiyecek arzı
Açlık ve kıtlığı; yiyecek arzı ve beslenme ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
burada sınıflayın
Yiyecek arzı ekonomisini 338.19'da sınıflayın
Yiyecek fişi programları 363.882'de, yiyecek yardımları 363.883'de sınıflanır

Yetersiz beslenme sorunları için 362.19639'a, yetersiz beslenmenin 
önlenmesi için 614.5939’a ayrıca bkz.
Bkz. Kılavuz 363.5,363.6,363.8 ile 338; 363.8 ile 338.19; 613.2 ile 
641.3,363.8; 614.5939 ile 363.82

.856 Yiyecek arzı konusunda kamu eylemleri
Yiyecek paylaştırmayı burada sınıflayın

.9 Nüfus sorunları
Nüfus sorunları ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Nüfus ile ilgili disiplinlerarası eserleri 304.6'da; nüfus sorunlarının belirli 
göstergeleri ile ilgili eserleri, göstergelerle birlikte sınıflayın. Örneğin gıda 
arzında kıtlığa yol açan baskılar 363.8, yoksulluğun bir nedeni olarak nüfus 
artışı 362.51

Bkz. Kılavuz 301 ile 361-365; 304.66 ile 363.9 

.91 Nüfusun niceliği [eskiden 304.664]
Aşırı nüfus [eskiden 304.65] ve az nüfus 
Aşırı nüfus için çare niteliğindeki önlemleri 363.96'da sınıflayın 

*362-363'de belirtildiği gibi ekleyin



363 Dewey Onlu Sınıflama 363

.92 Nüfusun niteliği [eskiden 304.662]
İnsan ırkının soyaçekim yoluyla ıslahına çalışan bilim dalı (öjenik) ile 
ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Nüfus denetimi için öjenik önlemleri 363.98'de, suçun azaltılması için 
öjenik önlemleri 364.4'de; öjeniğin belirli bir toplumsal soruna 
uygulanmasını 362-363'deki tablodan 6 altbölümünü kullanarak sorunla 
birlikte sınıflayın. Örneğin geri zekalılığı önlemek için öjenik önlemler 
362.36. Öjeniğin diğer belirli özelliklerini özellikle birlikte sınıflayın. 
Örneğin yurttaşlık hakları 323.4

Aile planlama teknikleri için ayrıca 613.94'e hkz.

.96 Doğum kontrolü
Doğum kontrolü, aile planlama programlarıyla ilgili disiplinlerarası 
eserleri burada sınıflayın
Kürtajı 363.46'da, aile planlama tekniklerini 613.94'de sınıflayın 

Kısırlaştırma için 363.97'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 304.66 ile 363.9

.97 Kısırlaştırma
Öjenik ve istek dışı kısırlaştırma dahil 
Gönüllü kısırlaştırmayı burada sınıflayın

.98 Nüfus denetiminde öjenik önlemler
Kısırlaştırmayı 363.97'de sınıflayın

364 Kriminoloji (Suç bilimi)
Suç ve suçun azaltılması
Suç bilimi ve ceza hukuku ile suç bilimi, polis hizmetleri ve ceza hukukunu 
kapsayan ceza adaleti ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Suç kurbanlarına sunulan sosyal hizmetleri ve suçlulara karşı öz savunmayı 
362.88'de sınıflayın
Başka bir talimat verilmemişse aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin 
belirli tür suç işleyenlerin cezalandırılması 364.6 (364.3 değil)

Ceza bilimi
Tahliye edilen suçlular
Suçlular
Suçun ve suçluluğun önlenmesi 
Suçun ve suçluluğun nedenleri 
Ağır ceza suçları
Suç ve suçun azaltılmasının tarihi, coğrafi, 

kişilere göre ele alınışı
Ceza hukuku için 345’e hkz.

364.6
364.8
364.3
364.4 
364.2 
364.1

364.9



ÖZET
364.01-.09 Standart altbölümler

.1 Ağır ceza suçları

.2 Suçun ve suçluluğun nedenleri

.3 Suçlular

.4 Suçun ve suçluluğun önlenmesi

.6 Ceza bilimi

.8 Tahliye edilen suçlular

.9 Suç ve suçun azaltılmasının tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı

.019 Psikolojik ilkeler
Genel olarak suçluların psikolojisini 364.3'de, belirli suçların 
psikolojisini 364.l'de, suçluları 364.3’de, suçluları 364.Vde sınıflayın

.04 Özel konular

.042 Suçun yaygınlığı ve sayısı
Ağır ceza suçlarını 364. l'de, suçluları 364.3'de sınıflayın 
Ağır ceza suçları ve suçluları

.08 İnsan türlerine göre ele alış
Suç kurbanlarını 362.88’de, insanların suç kurbanı olma nedenini ele alan 
eserleri, belirli suç kurbanlarını 364.l’de, suçluları 364.3’de sınıflayın

.09 Bir disiplin olarak suç biliminin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele
alınışı

Suç ve suçun azaltılmasının tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışını 
364.9'da sınıflayın

.1 Ağır ceza suçları
Suçun ta.sarlanması ve teşvik edilmesini, belirli bir suç ya da suç türüyle 
özdeşleşmiş bireyleri, belirli ağır ceza suçlarının soruşturulmasını, kurbanı 
olmayan suçları, bir suç olarak terörizmi burada sınıflayın
Terörizmin sosyolojisini 303.625'de, belirli tür suçların soruşturulmasını 
363.259'da, tarihteki bir olay olarak suçu 900'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 364.1 ile 3ö2-363

ÖZET
364.101-.109 [Standart altbölümler, örgütlü suç]

.13 Siyasi ve siyasetle ilgili suçlar

.14 Kamu .sağlığı, güvenliği, düzenine karşı işlenmiş suçlar

.15 Kişilere karşı işlenmiş suçlar

.16 Mala karşı işlenen suçlar

.17 Kamu ahlakına karşı işlenen suçlar

.18 Diğer suçlar



.106

[.106 092]

.106 6

.106 7

.106 8

.1092

.13

.131

.1322 

.132 3

.1324

Örgütlü suç
Mafyayı burada sınıflayın
Ağır ceza suçlarıyla ilgili kuruluşları 364.06'da sınıflayın 

Kişilere göre ele alış
Kullanmayın, belirli bir suçla ilgili olmayan organize suç 
tiplerini 364.1092'de, belirli bir suçla ilgili organize suç 
tiplerini o suçla birlikte sınıflayın. Örneğin kiralık katiller 
364.15230922

Çetecilik (Gangsterlik)
Korsanlık, hırsızlık, soygun, kaçırma konularıyla bağlantılı 
organize gruplar
Çeteler ile ilgili disiplinlerarası eserleri ve çetelerin sosyolojisini 
302.34'de sınıflayın

Şantaj yoluyla dolandırıcılık
Yasal ya da yasal olmayan kuruluşların korkutma ve zor kullanımı 
yoluyla dolandınimasıyla bağlantılı organize gruplar
Şantaj şebekeleri dahil

Sendikalaşmış suç
Yasal olmayan mal ve hizmetlerin sağlanmasıyla bağlantılı 
organize gruplar

Kişilere göre ele alış
Belirli bir suçla ilgili olarak ele ahnrnıyorlarsa suçlular en iyi 
bilinen suçlanyla birlikte sınıflanır. Örneğin bir banka soyguncusu 
olan Jesse James'in genel biyografisi 364.1552092'de sınıflanır, 
ama Jesse James'in cinayetleri 364,1523092'de sınıflanır
Suçlularla ilgili kapsamlı eserleri 364.3'de sınıflayın

Siyasi ve siyasetle ilgili suçlar
Siyasi suçlar

Örnek; Casusluk, asilik, yıkıcı faaliyet, tahrip, ihanet 
Sabotaj 364.164'e alındı
Soykırımı 364.15l'de, devlet ve hükümet başkanlarına yapılan 
suikastleri 364.1524'de; endüstriyel sabotajları 364.164'de sınıflayın

Savaş suçlan için 364.138'e hkz.

Devlete karşı işlenen suçlar
Adalet yönetimine karşı işlenen suçlar için 364.134'e hkz.

Yurttaşlık haklarının çiğnenmesi ve reddi
İrtikâp (yiyicilik)

Örnek: Devlet memurlarının yolsuzlukları, rüşvet 
Seçim suçları

Örnek: Seçmenlere rüşvet verilmesi, oylarla ilgili sahte raporlar, 
yasa dışı oylama, kampanya finansmanıyla ilgili yasaların 
çiğnenmesi



. 133 Mâliyeye karşı işlenmiş suçlar
Örnek: İçki kaçakçılığı, sahtecilik, yasa dışı içki yapımı, kaçakçılık, 
vergi kaçakçılığı

Alkollü içkilerin satışı için ayrıca 363.41 'e hkz

. 134 Adalet yönetimine karşı işlenmiş suçlar
Örnek: Hile, yalancı tanıklık, yalancı tanıklığı teşvik, linç, 
mahkemeye hakaret

. 135 Uluslararası suçlar
Belirli tür bir uluslararası suçu konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
korsanlık 364.164

. 136 Posta yasalarına karşı işlenmiş suçlar

.138 Savaş suçları
Belirli tür savaş suçlanm suçla birlikte sınıflayın. Örneğin soykırım 
364.151

Savaş suçlularının yargılanması için ayrıca 34l.69'a hkz.

.14 Kamu sağlığı, güvenliği, düzenine karşı işlenmiş suçlar
Standart altbölümler için 364.14001-364.14009’u kullanın

.142 Kamu sağlığı ve güvenliğine karşı
Örnek: Yiyeceklerin ve ilaçların bozulması, ürün ve bina güvenlik 
yasalarının ihlali

.143 Kamu düzenine karşı
Örnek: Gizli silahlar taşımak, uygunsuz davranış, ayaklanma, yasadışı 
toplantı

.147 Trafik suçları ve iletişim imkanlarının kötüye kullanılması
Posta yasalarına karşı işlenmiş suçları 364.136'da sınıflayın

.148 Serserilik

.15 Kişilere karşı işlenmiş suçlar

.151 Soykırım

.152 Adam öldürme
Linç etme için 364.134'e; soykırım için 364.15l'e hkz.

.1522 İntihar
İntihara yardımcı olmayı 364.1523’de sınıflayın 

.152 3 Cinayet
İntihara yardımcı olmak dahil

Tasarlayarak adam öldürme için 364.1524'e hkz.

. 152 4 Tasarlayarak adam öldürme



.1525

.15?

.1532

.1534

.1536

.154

.155 

.155 2

.155 5 

.155 53

.155 54

.156

.16

.162

Kasıtsız adam öldürme

Seks suçlan
Örnek: İğfal, yakışıksız teşhir, zina, reşit olmayan biriyle cinsel 
ilişki kurma
Tecavüz'ü 364.1532, iki eşliliği 364.183'de sınıflayın 

Tecavüz
Tecavüzün sosyal hizmete ilişkin özelliklerini 362.883'de 
sınıflayın

Reşit olmayan biriyle cinsel ilişki kurma için ayrıca 364.153'e 
hkz.

Fahişelik
Kamu ahlakına ilişkin bir konu olarak fahişelik için ayrıca 
363.44’e hkz.

Cinsel sapmalar
Örnek: Akraba ilişkisi, eşcinsellik

Zorla kaçırma, kaçırma, rehin alma ya da rehin tutma
Ebeveynlerin çocuk kaçırmasını 362.8297'de sınıflayın

İnsanlara karşı işlenmiş diğer şiddet suçları
Darp

Şiddet ya da fiziksel zarar verme tehditleri içeren ya da gerçekten 
şiddet kullanılan soygunlar
Uçak kaçırmayla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli bir uçak kaçırma türünü, türle birlikte sınıflayın. Örneğin 
rehin alma 364.154

Saldırı ve dayak
Eşlere kötü davranma

Dayak yiyen kadınlara sunulan sosyal hizmetleri, toplumsal 
bir problem olarak eşlere yönelik kötü davranışları 
362.8292’de sınıtlayın

Çocuklara kötü davranma
Toplumsal bir sorun olarak çocuklara yönelik kötü 
davranışları 362.76'da sınıflayın

Şerefe ve itibara karşı işlenen suçlar
Örnek: Kara çalma, yazılı iftira, sözlü iftira, mahremiyete tecavüz
Yıkıcı faaliyeti 364.13l'de sınıflayın

Mala karşı işlenen suçlar
Hırsızlık

Örnek: Soygun, zimmete geçirme
Çalıntı eşya alım satımı dahil
Darpı 364.1552'de, sahtekarlığı 364.163'de sınıflayın



.164

.165

.168

.17

.172

.173

.174

.177

.18

.183

.185

.187

.188

Sahtekârlık
Sahte işler yapma, hileli işler, örneğin edebi sahtekârlıklar; refah 
çalışmalarıyla ilgili sahtekârlıklar, örneğin tıbbi bakım sırasındaki 
sahtekârlıklar

Mülkiyete karşı işlenmiş şiddet suçları
Örnek: Sabotaj [eskiden 364.131], kundakçılık, korsanlık, vandalizm 
(güzel sanatlarla ilgili eserleri tahrip)
Darpı, uçak kaçırma ile ilgili kapsamlı eserleri 364.1552'de sınıflayın 

Zorbalık ve şantaj 
Ticari, mali, mesleki suçlar

Örnek; Tefecilik, haksız ticari uygulamalar; tröste karşı yasaların 
ihlali, tahvillere ve tahvil alım satımına ilişkin yasalar
Bilgisayarla işlenen suçlar ve beyaz yakalıların işlediği suçları burada 
sınıflayın
Burada belirtilmeyen belirli bir bilgisayar suçunu konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin vergi kaçırma 364.133

Zimmete para geçirme için 364.162'ye; sahtekarlık için 364.163'e 
hkz.

Kamu ahlakına karşı işlenen suçlar
Seks suçları için 364.153'e hkz.

Kumar
Bir kamu ahlakı konusu olarak kumar için ayrıca 363.42'ye hkz.

Etrafa zarar veren sarhoşluk
Alkollü içki satışları için ayrıca 363.41'e hkz.

Müstehcenlik ve pornografi
Bir kamu ahlakı sorunu olarak müstehcenlik ve pornografi için 
ayrıca 363.47'ye hkz.

Yasadışı uyuşturucu satışı ve bulundurma
Uyuşturucu trafiği için ayrıca 363.45'e hkz.

Diğer suçlar
Örnek: Yasadışı evlat edinme 

İki eşlilik 

Yasadışı kürtaj
Bir kamu ahlakı konusu olarak kürtajı 363.46'da sınıflayın

Hayvanlara yönelik kötü davranışlar
Dine karşı işlenmiş suçlar

Devletin tanımladığı ve cezalandırdığı suçlar
Örnek: Küfür, dini inançlara aykırı düşünce, kutsal bir şeye karşı 
saygısızlık, büyücülük
Kilise yasalarına karşı işlenmiş suçları 262.9'da sınıflayın



.2 Suçun ve suçluluğun nedenleri
Kriminal antropolojiyi burada sınıflayın 
Kurban bilimini 362.88'de sınıflayın

.22 Fiziksel çevrenin etkileri
Örnek: İklim, mevsimler, hava durumu

.24 Kişisel etmenlerin etkisi
Kalıtımın, genetik bozuklukların, fiziksel tipolojinin etkisi gibi biyolojik 
etmenleri; psikolojik etmenleri içerir

.25 Toplumsal etmenlerin etkisi
Boş zamanlar ve eğlence dahil

.253 Ailenin ve yaşıtların etkisi

.254 İletişim ortamlarının etkisi
Örnek: Kitaplar, filmler, radyo, televizyon

.256 Toplumsal çatışmaların etkisi
Örnek: Sınıf, ırk, din, sosyoekonomik koşullar

.3 Suçlular
Kriminal psikolojiyi burada sınıflayın
Özellikle belirli bir suç ya da suç türüyle özdeşleşmiş bireyleri 364.l'de; 
adalet sisteminin belirli tür suçlulara ilişkin belirli bir yönünü, yönle birlikte 
sınıflayın. Örneğin ergenlik dönemindeki suçluların cezalarının belirlenmesi 
364.650835, tutuklu olarak suçlular 365.6

[.3081] Erkekler
Kullanmayın; 364.373'de sınıflayın

[.3082] Kadınlar
Kullanmayın; 364.374'de sınıflayın

[.3083] Gençler
Kullanmayın; 364.36'da sınıflayın

[.30S 75] Akıl hastaları ve zihinsel özürlüler
Kullanmayın; 364.38'de sınıflayın

[.3089] Belirli ırksal, etnik, ulusal grupların üyeleri
Kullanmayın; 364.34'de sınıflayın



.34 Belirli ırksal, etnik, ulusal grupların üyeleri
Temel numara olan 364.34'e 5. Tablo'dan 03-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin suçlu olarak Almanlar 364.3431
Belirli ırksal, etnik, ulusal grupların ergenlik dönemindeki suçlularını 
364.36'da, kadınları 364.374'de, akıl hastası ve zihinsel özürlü suçluları 
364.38'de sınıflayın

.36 Ergenlik yaşındaki suçlular
Reşit olmayan suçlular (yaşlarının küçük olmasına güvenerek yasaları, 
örneğin sokağa çıkma, küçük yaşta içki içme yasaklarını çiğneyen 
ergenlik dönemi suçluları)
Ergenlik dönemi suçluluğunu , ergenlik dönemi suçlularını, ergenlik 
dönemi adalet sistemini burada sınıflayın

.37 Yetişkin suçlular
Akıl hastası ve zihinsel özürlü yetişkin suçluları 364.38'de sınıflayın

.373 Erkekler
Özellikle erkek cinsini vurgulayan eserler

.374 Kadınlar

.38 Akıl hastası ve zihinsel özürlü suçlular
Akıl hastası ve zihinsel özürlü ergenlik çağındaki suçluları 364.36'da 
sınıflayın

.4 Suçun ve suçluluğun önlenmesi
Toplumun suçu önlemek için yaptıkları 
Örnek: Sokağa çıkma yasağı, öjenik önlemler
Yasaların uygulanmasını 363.23'de; caydırıcı cezalan 364.60l'de; potansiyel 
bir kurbanın korunmasına ilişkin belirli bir özelliği, özellikle birlikte 
sınıflayın. Örneğin bireyin yapabilecekleri 362.88, hanehalkı güvenliği 
643.16, ticari haberalma ve güvenlik 658.47

.404 Özel konular

.404 5 Toplumsal eylem
Temel numara olan .364.4045'e, 361.2-361.8 arasında 361'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin toplumsal politika 364.404561

.41 Potansiyel suçlulann tanımlanması
Genetik eleme dahil

.43 Yurttaşların katılımı
Bireysel eylemi 362.88'de sınıflayın



[.46]

.48

.49

.6

.60

.62

.63

.65

.66

.67

Refah hizmetleri
Örnek: Mali yardım, bakıcı aileler; eğlence-dinlence hizmetleri. Örneğin 
kamplar, oyun alanları
Önleyici polis çalışmalarını 363.23'de sınıflayın 

Rehberlik ve danışmanlık için 364.48'e hkz.

Suçun polis tarafından önlenmesi 
363.23'e alındı

Rehberlik ve danışmanlık 

Çevre tasarımı

Ceza toplumbilimi (Penoloji)
Suçlulara yönelik davranış ve cezalandırma
Suçlulara sunulan refah hizmetlerini, ceza sistemi reformunu burada sınıflayın
Tutuklulara sunulan refah hizmetlerini 365.66, ceza kurumlarında reformu 
365.7'de sınıflayın

Islah kurumlan için 365'e; tahliye olmuş suçlular için 364.8'e hkz.

Felsefe ve kuram
Bir intikam olarak cezalandırmayı, caydırıcılığı, toplumun 
korunmasını, suçluların ıslahını burada sınıflayın

[yi hal dolayısıyla salıverme ve süresi belli olmayan hapis cezası
iyi hal dolayısıyla salıverme ve süresi belli olmayan hapis cezası ile 
sadece iyi hal dolayısıyla salıverme için standart altbölümler eklenmiştir
Tutuklularm iyi hal dolayısıyla salıverilmelerini hazırlamak üzere verilen 
hizmetleri 365.66'da sınıflayın

Şartlı salıverme ve cezanın askıya alınması
Şartlı salıverme ve cezanın askıya alınması ile sadece iyi halde salıverme 
ve şartlı salıverme ve sadece şartlı salıverme için standart altbölümler 
eklenmiştir
Erteleme (tecil) dahil
iyi halden dolayı salıverme ve şartlı salıverme ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

İyi halden dolayı salıverme için 364.62'ye hkz.

Cezanın belirlenmesi
Cezanın hafifletilmesi, af, genel af dahil
Belirli bir cezayı konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin hapis cezası 365, 
şartlı salıverme 364.63

Ölüm cezası

Bedensel ceza



.68 Özel bir kurumda bulunmayı gerektirmeyen cezalar
Örnek: Kamu hizmetleri, sürgün, para cezası, vatandaşlıktan çıkarma, oy 
hakkının yitirilmesi

Ölüm cezası için 364.66'ya; fiziksel ceza için 364.67'ye hkz.

.8 Tahliye edilen suçlular

.9 Suç ve suçun azaltılmasının tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Temel numara olan 364.9'a, 2. Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
suç ve suçun hafıfletilmesiyle ilgili kişiler 364.92
Kurbanları 362.88'de, polisi 363.2'de, suç bilimcilerini (kriminolojist) 
364.092'de, belirli tür suçlarla ilişkili suçluları 364.l'de, suçlular ile ilgili 
kapsamlı eserleri 364.3'de, ceza bilimcilerini 364.6'da sınıflayın

365 Ceza kurumlan ve ilgili kurumlar
Suçluların ıslahı ve toplumsal olarak istenmeyen diğer grupların hapsedilmesi için 
oluşturulmuş kurumlar
Hapsetmeyi ve cezalandırmayı burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmemişse, bu listenin iki ya da daha fazla altbölümünde yer 
alan özelliklere sahip karmaşık konuları listede sonra gelen numara içinde 
sınıflayın. Örneğin güvenliğin en üst düzeyde olduğu kadın hapishaneleri 365.43 
(365.33 değil)
İyi halden salıverme ve süresi belirsiz cezaları 364.62'de, şartlı salıverme ve 
cezanın ertelenmesini 364.63'de sınıflayın

365.3
.4
.5
.6
.7
.9

[.068 2]

[.09]

.32

ÖZET
Ceza kurumlarının türleri
Belirli tür mahkumlara göre kurumlar
Hapishane binası
Mahkumlar
Ceza kuramlarında reform 
Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Hapishane yönetimi
Kullanmayın; 365.5'de sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 365.9'da sınıflayın

Ceza kurumlarının türleri
Belirli kurumlan 365.93-365.99'da sınıflayın

Yönetim düzeyine göre
Ulusal, eyalet ya da il, yerel

Güvenlik derecesine göre
En üst, orta, en düşük düzeyler



.34 Amacına ya da program tipine göre
Örnek: Zindanlar, mahkumlara ağır iş gördürülen cezaevleri, ıslah evleri, 
çalışma kampları, cezaevi çiftlikleri, ceza kolonileri, salıvermeden önceki 
rehberlik merkezleri
Toplama kampları 365.45'e alındı
Bir yerin tarihinin bir parçası olarak ceza kolonilerini 930-990'da 
sınıflayın. Örneğin New South Wales yerleşmesinin temeli olarak Botany 
Bay ceza kolonisi 994.402

.4 Belirli tür mahkumlar için kurumlar
Örnek: Borçluların bulunduğu cezaevleri
Mahkumların kendilerine ilişkin anlattıklarını burada sınıflayın
Tutuklular ile ilgili kapsamlı eserleri 365.6’da, belirli kurumlan 365.93- 
365.99'da sınıflayın

.42 Ergenlik çağındakiler için
Örnek: Islahhaneler; endüstri, ıslah, eğitim okulları; ıslah okullanndan 
topluma geçişte gençlerin barındırıldığı evler

.43 Yetişkin kadınlar için

.44 Yetişkin erkekler için
Erkek cinsinden tutukluları özellikle vurgulayan eserler
Genel olarak kurumlan, erkekler için belirli tür kurumlan 365.3'te 
sınıflayın

.45 Siyasi mahkumlar ve ilgili sınıftan insanlar için
Toplama kamplarını [eski 365.34] burada sınıflayın
Belirli bir savaşla ilgili toplama kamplarını savaşla birlikte sınıflayın. 
Örneğin II. Dünya Savaşındaki toplama kampları 940.5317

.46 Suç açısından akıl dengesi bozuk olanlar

.48 Askeri hapishaneler ve hapishane kamplan
Mahkumları askeri personelden oluşan kurumlar
Savaş suçluları için kurumlan 355.1296’da, akıl dengesi bozuk kişiler için 
askeri kurumlan 365.46'da sınıflayın

.5 Hapishane binası
Zemin, binalar, gereçler
Hapishane mimarisini 725.6'da sınıflayın



.6 Mahkumlar
Eski başlık: Hapishane ekonomisi
Yönetim ve davranış
Giriş işlemleri ve sınıflama dahil
Mahkum olarak suçluları; topluma dayanan düzeltmeleri, hapishane hayatının 
toplumsal yönlerini, örneğin evlilik haklan, uyuşturucu kullanımını, burada 
sınıflayın
Belirli mahkum sınıfları için kurumlan, mahkumlann kendileriyle ilgili 
anlattıklarını 365.4'de sınıflayın

.602 1 Tablolaştınimış ve ilgili malzemeler
Suçluların genel istatistiklerini göstermek amacıyla kullanılmışsa 
mahkum istatistiklerini 364.302l'de sınıflayın

.609 2 Kişiler
Mahkumların kişisel öykülerini, 1.Tablo'dan 092 notasyonunu 
kullanarak 365.4'de sınıflayın

.64 Güvenlik, disiplin, günlük düzen
Mahkumlara davranışı burada sınıflayın

.641 Güvenlik
Kaçışlar, ayaklanmalar, karışıklıklar dahil

.643 Disiplin
Kurallar, haklar, ayncalıklar 
İzinler dahil
İş izinlerini 365.65'de sınıflayın 

Cezalandırma için 365.644'e hkz.

.644 Hapishane disiplinini bozmanın cezalandmlması

.646 Günlük düzen
Saatler, yemekler dahil
Eğlence-dinlence hizmetleri 365.66'ya alındı

Çalışma için 365.65'e; mahkumlara verilen hizmetler için 
365.66'ya hkz.

.647 Salıverme ve tahliye
Çalışma için salıvermeyi 365.65'de, mahkumların salıvermeye 
hazırlanması için verilen hizmetleri 365.66'da sınıflayın

.65 Çalışma
Örnek: Prangalı mahkumlar, kontrat sistemi, kiralama sistemi, iş izinleri, 
iş verme



.66 Mahkumlara verilen hizmetler
Örnek: Eğlence-dinlence hizmetleri [eskiden 365.646], danışmanlık, 
eğitim, grup tedavisi, sağlık hizmetleri, salıverme öncesi uygulanan 
programlar, ıslah, dini hizmetler
Salıverme öncesindeki kurumlan 365.34'de sınıflayın

.7 Ceza kuramlarında reform
Ceza sisteminin reformunu, bazı suç türlerinin cezalandırılmasının bir biçimi 
olarak hapishaneleri kaldırmaya yönelik reformları 364.6'da sınıflayın.

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 365.9'a, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
cezaevi yöneticileri 365.92; ancak mahkumlan 365.4092'de sınıflayın
Belirli zamanlarda ve yerlerdeki ceza kurumlarının, belirli tür ceza 
kurumlarının belirli özelliklerini 365.3-365.7'de sınıflayın

366 Dernekler
Karşılıklı dostluk ve dayanışma amacıyla kurulmuş örgütler 
Standart altbölümler için 366.001-366.009'u kullanın
Belirli bir konuyla ilgilenen demekleri 1 .Tablo'dan 06 notasyonunu kullanarak, 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin matematik demekleri 510.6

Genel kulüpler için 367'ye, çeşitli türden dernekler için 369'a hkz.
Dini dernekler için 200'e, kardeşlik sigortası için 368.363'e ayrıca hkz.

.01-.09 Gizli ve yarı gizli demek (esoterik) ve kuruluşların standart 
altbölümleri

.1

.12

.16

.17

.18

.2

.3

.38

366.1-366.5 Gizli ve yarı-gizli dernekler ve topluluklar
Kapsamlı eserleri 366'da sınıflayın

Şövalyelik mezhehleri için 929.7l'e hkz.

Masonluk

Törenler

Mistik Türbelerin Soyluları (Türbedarlar)

DeMolay mezhebi 

Masonlukta kadınlar
"Eastern Star", "Job's Daughters", "Rainbow" mezhepleri dahil

Pythias şövalyeleri

"Odd Fellows (Garip adamlar)" Bağımsız Mezhebi

Rebekah Toplulukları Uluslararası Demeği
Eski başlık: Daughters of Rebekah



367

[.09]

İyiliksever ve Koruyucu EIk’ler (Geyikler) Mezhebi

Genel kulüpler
örnek: Sosyal kulüpler, çalışma kulüpleri
Belirli tür insanlar için sosyal kulüpleri, örneğin aktörler için sosyal kulüpleri 
burada sınıflayın
Belirli bir konuyla ilgilenen kulüpleri, 1.Tablo'dan 06 notasyonunu kullanarak, 
konu ile birlikte sınıflayın. Örneğin "pinochle" kulüpleri 795.41606

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 
Kullanmayın; 367.9'da sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 367.9'a, 2.Tablo'dan 01-99 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
"The Lamb" (New York City'de aktör, müzisyen ve oyun yazarı üyelerden 
oluşan sosyal klüp) 367.97471

368 Sigorta

368.001-.009 
.01-.09 
.1

.001

[.001 51]

.002-.005

.006

Sigorta endüstrisinin üretim ekonomilerini [eski 338]; sigorta endüstrisi, risk ile 
ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Sigorta şirketlerinin kredi ve borç verme işlevlerini 332.38'de, risk yönetimini 
658.155'de sınıflayın

Sigorta seçiminde yönetimsel kararlar için ayrıca 658.153’e hkz.

ÖZET
Standart altbölümler

[Finansman, belirli risk biçimleri, satış gruplamaları]
Mal kaybı ya da basarına karşı sigortalar
Taşıma sırasındaki basar ve kayıplara karşı sigorta (Deniz sigortası, 

ulaşım sigortası)
Ölüm, yaşlılık, hastalık, yaralanmaya karşı sigorta 
Devletin finanse ettiği sigorta 
Sorumluluk sigortası 
Cam sigortası
Endüstri kazalarına karşı sigorta 
Diğer kaza sigortaları
Modern dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre sigorta 

Felsefe ve kuram

Matematiksel ilkeler 
368.0l'e alındı

Standart altbölümler 

Kuruluşlar ve yönetim



.007-.008

.009

.011

.012

.0122

.014

[.0151

.016

.019

Sigorta şirketleri
Sigorta şirketleri ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Temel nuniara olan 368.0065'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Teksas'daki sigorta şirketleri 368.0065764
Sigorta şirketlerinin kredi ve borç verme işlevlerini 332.38'de 
sınıflayın

Standart altbölümler

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Modem dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alışı 
368.9'da sınıflayın

Finansman
Harcamalar, karlılık, yedekler
Matematiksel ilkeleri [eski 368.00151], hayat sigortası istatistikleri 
bilimini burada sınıflayın
Sigorta şirketlerinin yatırımlarını 332.67154'de sınıflayın

Değerler ve değer saptama

Sigortalama
Risk seçimi ve tahmin 
Mükerrer sigorta

Sigorta poliçesi üzerinden verilecek olan para
Verilecek olan paranın ayarlanması, kayıpların karşılanması, hileli 
istekler
Hileli istekleri, suç olarak sigorta sahtekarlığını 364.163'de sınıflayın 

Finansman
Numara kullanılmıyor; 368.0l'de sınıflayın 

Bozma, devam etme, sona erdirme 

Sigortacılığa ilişkin devlet politikaları, sigorta endüstrisi

.06

.062

.063

.07

368.06-368.08 Belirli risk biçimleri 
Kapsamlı eserleri 368'de sınıflayın 

Mala ilişkin riskler
Malın bozulması ya da heder olmasından doğan kayıpların riskleri 
Dolaylı kayıplardan doğan riskleri 368.08'de sınıflayın 

Mala ilişkin görülebilen riskler 

Mala ilişkin görülemeyen riskler 

Kişisel riskler
Gelir kaybı ya da kişinin başına gelen felaketlere bağlı olarak 
harcamaların artmasından kaynaklanan riskler



.08

.09

.092

.093

.096

.11

Diğer riskler
Örnek: Sorumluluk riskleri, dolaylı zararlardan kaynaklanan riskler, 
başkalarının hatasından kaynaklanan riskler, reşit olmayanların 
sorumluluklarından kaynaklanan riskler

Geleneksel kapsamlı satış gruplamaları
Farklı sigorta kollarından oluşan diziler, örneğin mal-kaza, mal-kaza- 
hayat ve sağlık
Tam risk, çok yönlü sigortayı burada sınıflayın
Bir tek sigorta dizisini, diziyle birlikte sınıflayın. Örneğin ev sahibi 
sorumluluk sigortası 368.56

Otomobil sigortası

Havacılık sigortası
Iç sular sigortacılığının bir dalı olarak hava taşımacılığı sigortası 
için ayrıca 368.24'e hkz.

Çeşitli tehlikelere karşı taşınmaz mal sigortası
Toprak ve toprağın üzerinde yetişen herşey ya da onunla ilgili herşeye 
ilişkin tehlikelerin kapsandığı sigortalar
Ev sahipliği sigortasını burada sınıflayın

368.1-368.8 Belirli sigorta türleri
* ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleme yapın:

001-005
006
0065

007-009
01

Standart altbölümler 
Kuruluşlar ve yönetim 

Sigorta şirketleri
0065'e, 2.Tablo'den 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İngiltere'deki sigorta şirketleri 006541 

Standart altbölümler 
Genel ilkeler

Ol'e, 368.011-368.019'da 368.0l'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin sigortalama 012

Kapsamlı eserleri 368'de sınıflayın

*Mal kaybı ya da hasarına karşı sigortalar
Mal hasarı (sorumluluk) sigortasını belirli tip sorumluluk sigortasıyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin kamu sorumluluğunun bir parçası olarak mal hasarı 
sigortası 368.56

Taşımacılık sigortası için 368.2'ye; kaza sigortası için 368.5-368.8'e hkz.

* Yangın sigortası
Süresi uzatılan sigorta için 368.129'a hkz.
Birleşik yangın sigortası dizileri için ayrıca 368.12'ye hkz.

*368.1-368.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.12 *Birleşik yangın sigortası dizileri ve süresi uzatılan sigorta
Geleneksel olarak yangın sigortasıyla ilgili tehlikeler ve kayıplar 
Ürün sigortası dahil 

Bkz. Kılavuz 368.12

.122 * Afet sigortası
Sellerden, depremlerden, fırtınalardan kaynaklanan hasar ve kayıplara 
karşı

.125 * Ayaklanma ve sivil iç karışıklık sigortası

.129 *Süresi uzatılan sigorta

.14 *Savaş riski sigortası
Deniz savaşı riski sigortasını 368.22'de, savaş riskli hayat sigortasını 
368.364'de sınıflayın

.2 *Taşıma sırasındaki hasar ve kayıplara karşı sigorta (Deniz 
sigortası, ulaşım sigortası)

Posta sigortası dahil
Ulaştırma araçlarının hasar ve kaybına karşı sigortayı burada sınıflayın
Ulaşım-mal sigortası ve ulaşım-sorumluluk sigortası karışımlarını 368.09’da 
sınıflayın

.22 *Açık deniz sigortası
Denizaşırı ulaşım sigortası 
Deniz savaşı risk sigortası dahil

.23 *İç sular sigortası
Kara ya da kara üzerinden (iç sular dahil) ulaşım sigortası 

Hava ulaşımı sigortası için 368.24'e bkz.

.232 ^Otomobil sigortası
Otobüs, kamyon sigortaları dahil

Her türlü otomobil sigortaları ile ilgili kapsamlı eserleri 368.092'de 
sınıflayın

.233 ^Demiryolu sigortası

.24 *Hava ulaşımı sigortası
Her türlü hava ulaşımı ve havacılık sigortaları ile ilgili kapsamlı eserleri 
368.093’de sınıflayın

*368.1-368.8’de belirtildiği gibi ekleyin



*Ölüm, yaşlılık, hastalık, yaralanmaya karşı sigorta
Yaşlılık sigortası, grup sigortası, endüstriyel sigorta, mirasçıların sigortası ile 
ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Ücret dışındaki bir yarar olarak sigorta ile ilgili kapsamlı eserleri 331.255'de, 
sigortanın personel yönetimini 658.3254'de sınıflayın

Devletin finanse ettiği sigorta için 368.4'e hkz.

*Hayat sigortası
Belirli bir sürenin bitiminde belirli bir paranın ödenmesini gerektiren 
sigortayı burada sınıflayın

Hayat sigortasının belirli alanları için 368.36’ya hkz.

Hayat sigortasının belirli alanları 

^Endüstriyel hayat sigortası 

*Kardeşlik sigortası

*Silahlı kuvvetler üyeleri için hayat sigortası
Örnek: Ulusal Hizmet Hayat Sigortası, savaş riski hayat sigortası 
Emekli askerlerin hayat sigortaları dahil

* Yıllık gelirler
Emeklilik gelirleri ile ilgili kapsamlı eserleri 331.252’de, personel 
yönetiminin bir öğesi olarak emekliliği 658.3253'de sınıflayın

^Değişken yıllık gelirler

*Kaza ve sağlık sigortaları

*Sağlık sigortası
Örnek: Mavi Haç, Mavi Kalkan, sağlık koruma kuruluşları, peşin 
ödemeli sağlık sigortaları (sigortalının faturayı ödedikten sonra 
sigortadan alması)
Peşinen ödenen sağlık sigortasını (faturayı sigorta edenin ödemesi) 
burada sınıflayın
Devletin finanse ettiği kaza ve sağlık sigortasını 368.42'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 368.382 ile 362.1042 

.382 2 *Tıbbi ve cerrahi

.382 3 ^Dişlerle ilgili

.382 7 *Hastaneyle ilgili

.384 *Kaza sigortası

.386 ^Sakatlık gelir sigortası
Sakatlık sigortası için ayrıca 368.382'ye bkz.

*368.1-368.8'de belirtildiği gibi ekleyin

.32

.36

.362

.363

.364

.37

.375

.38

.382



[.400 973]

.41

.4 ^Devletin finanse ettiği sigorta
Sosyal sigortanın bir biçimi olarak sosyal güvenliği burada sınıflayın
Devletin finanse ettiği banka hesabı sigortasını 368.854'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 336.249 ile 368.401, 368.4011; 368.4 ile 362

.400 68 Yönetim
Resmi görevliler için sigortanın personel yönetimini 
351.1234'de sınıflayın

ABD'de sosyal güvenlik
Kullanmayın; 368.4300973'de sınıflayın

^İşçilerin tazminat sigortalan
İş sırasında meydana gelen sakatlıklardan kaynaklanan kayıplara karşı 
korunma
İşçilerin tazminat sigortalan ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
İşçi tazminatlarını (işveren sorumluluk sigortası) 368.56'da sınıflayın

*Kaza ve sağlık sigortaları
işçilerin tazminat sigortaları için 368.41’e hkz.
ABD Medicaid (Tıbbi yardım) mali yararları için 362.1042520973'e, 
ABD Medicaid sağlık hizmetleri için 362.10973'e, sağlık sigortası ile 
ilgili kapsamlı eserler için 368.382'ye ayrıca hkz.

*Doğum sigortası

* Yaşlılar için kaza ve sağlık sigortası
Yaşlılar için kaza ve sağlık sigortası ile ilgili kapsamlı eserleri 
368.38200846'da sınıflayın

* İleri yaş ve mirasçılar sigortası
Sosyal güvenliği (ABD) burada sınıflayın
Düşük gelirliler için ek sosyal güvenliği 362.582'de, yaşlılar için sigorta 
ile ilgili kapsamlı eserleri 368.300846'da sınıflayın

Yaşlılar için kaza ve sağlık sigortası için 368.426'ya bkz.
Bkz. Kılavuz 336.249 ile 368.401, 368.4011

*lşsizlik sigortası

*Şiddet suçlarına karşı sigorta
Suç sigortası ile ilgili kapsamlı eserleri 368.82'de sınıflayın

.424

.426

.44

.48

> 368.5-368.8 Kazalara karşı (Kaza sigortası)
Kapsamlı eserleri 368'5de sınıflayın 

*368.1-368.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.562

.564

.57

.572

.576

.6

.8

.81

.815

.82

.83

.84

^Sorumluluk sigortası
Kaza sigortalan ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Cam sigortası için 368.6'ya; endüstriyel kazalara karşı sigorta için 
368.7'ye, diğer kaza sigortaları için 368.8'e bkz.

Çeşitli sigorta dizileri
Örnek: Müteahhitlik, asansör, işveren, mal sahibi, toprak sahibi, kiracı, 
canlı hayvan, kişisel sorumluluk sigortaları
Kamu sorumluluk sigortalarını burada sınıflayın

*Ürün sorumluluk sigortası

*Mesleki (hatalar ve ihmaller, kötü uygulama) sorumluluk 
sigortası

*Ulaşım araçları

^Otomobil

^Havacılık

*Cam sigortası
Örnek: Tabaka cam, pencere, neon ve floresan tabelalar ve lambalar

^Endüstri kazalarına karşı sigorta
Örnek: Kazan ve makina, enerji tesisi, nükleer enerji, enerji kesintisi 
sigortaları

Diğer kaza sigortaları

*lş sigortası

*tş kesintisi sigortası
Grev sigortası dahil

*Soygun, darp, hırsızlık sigortası 
Şantaj, kaçırma, fidye sigortaları dahil 
Suç sigortasıyla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

*Doğruluk senetleri
İşçilerin dürüst davranmaması nedeniyle işverenin uğradığı kayıplara 
karşı garanti
Senetler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Güvence senetleri için 368.84' e hkz.

*Güvence senetleri
Bir yükümlülüğü yerine getirme ya da bir anlaşmaya uyma konusundaki 
hatalardan kaynaklanan kayıplara karşı garanti *

*368.1-368.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.852

.853

.854

.87

.88

.9

Garantiler

Burada belirtilmeyen bir garantiyi garantiyle birlikte sınıflayın. Örneğin 
güvence senetleri 368.84

*İpotek sigortası

* Yatırım garantileri

*Banka hesabı sigortası

Devletin finanse ettiği banka hesabı sigortasını burada sınıflayın

*Kredi sigortası

Borçlunun borcunu ödememesi yüzünden kredi verenin uğrayacağı zarara 
karşı sigorta

*Ünvan sigortası

Modern dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre sigorta
Temel numara olan 368.9'a, 2.Tablodan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Güney Amerika'da sigorta 368.98

Çeşitli dernek türleri
ABD'deki aile kuruluşları, askeri, yurtsever kuruluşlar

Devlet ve yerel demekler dahil
(Seçenek; Belirli bir ülkedeki aile kuruluşlarına, askeri, yurtsever kuruluşlara 
yerel vurgu ve daha kısa bir numara vermek için bu numarada sınıflayın; bu 
durumda ABD'deki aile kuruluşları,askeri, yurtsever kuruluşları 369.273'de 
sınıflayın)

Genel kuruluşlar

Örnek: Askerlik ve bahriye demekleri. Legion D'Honneur Nişanı, ABD 
Dış Savaşlar Askeri Demeği, Dış Savaş Emeklileri

Sömürge Amerikasımn kuruluşları

Örnek: Sömürge Savaşları Genel Derneği, Mayflower Gazileri Genel 
Derneği, Amerika'nın Sömürge Hanımları Ulusal Demeği

369
.1

.11

.12

.13 Devrimci Savaş demekleri

Örnek; Cincinnati Topluluğu, Amerikan Devriminin Oğulları

.135 Amerikan Devrimi'nin kızları

. 14 1789-1861 Olaylarını anma demekleri

. 15 Birlik İç Savaş demekleri

Örnek: Cumhuriyetin Büyük Ordusu 
Birlik İç Savaş yan kuruluşları [eski 369.16] dahil 
İç Savaş demekleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Konfedere İç Savaş dernekleri için 369.17'ye hkz. 

*368.1-368.8'de belirtildiği gibi ekleyin



[.16] Birlik İç Savaş yan kuruluşları

369.15’e alındı

. 17 Konfedere İç Savaş demekleri

Örnek: Bideşik Konfedere Asker Emeklileri, Konfederasyonun Birleşik 
Kızları

.18 1898'den günümüze kadar olan savaşları anma demekleri

.181 İspanyol-Amerikan Savaşı 1898

.186 I. ve II. Dünya Savaşları ve sonraki savaşlar

. 186 1 Amerikan lejyonu

.186 2 II.Dünya, Kore ve Vietnam Savaşlarının Amerikalı Emekli Askerleri

.1863 Sakatlanmış Amerikalı Emekli Askerler

.2 Aile kuruluşları, askeri, yurtsever kuruluşlar
Tabiyet klüplerini burada sınıflayın
(Seçenek: Belirli bir ülkenin aile kuruluşları, askeri, yurtsever kuruluşlarına 
yerel vurgu ve daha kısa bir numara vermek için aşağıdaki seçeneklerden 
birini kullanın:

(Seçenek A: Bir harf ya da sembol kullanarak en başa yerleştirin. Örneğin 
Fransa'daki aile kuruluşları, askeri, yurtsever kuruluşlar 369.E (369.1'den 
önce)
(Seçenek B: 369.l'de sınıflayın; bu durumda ABD'deki aile kuruluşları, 
askeri, yurtsever kumluşları 369.273'te sınıflayın)

.209 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alışı 369.23-369.29'da 
sınıflayın

.21 Uluslararası

.23-.29 Belirli kıtalar, ülkeler, yerler

Temel numara olan 369.2'ye, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İtalya'daki yurtsever kuruluşlar 369.245; ancak ABD'deki aile 
kuruluşlarını, askeri, yurtsever kuruluşları 369. l'de sınıflayın
Söz konusu ülkenin içinde yer almayan tabiyet klüplerini belirtmek için 
1.Tablo'dan 09 notasyonu eklenir. Örneğin Amerika'daki İtalya'nın 
Oğulları Demeği 369.2450973
Belirli bir ülke ya da yerle tanımlanmayan etnik gruplara ait kulüpleri 
369.3'te sınıflayın

.3 Irksal ve etnik kulüpler
Temel numara olan 369.3'e, 5.Tablo'dan 03-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
B'nai B'rith 369.3924
Belirli bir ülke ya da yerle birlikte tanımlanmış etnik grup kulüplerini 369.23- 
369.29'da sınıflayın



.463

.47

Gençlik dernekleri
Gençlik demeklerinin belirli bir özelliğini, özellikle birlikte sınıflayın. 
Örneğin Erkek İzci Kampları 796.5422

Erkekler

Erkek İzciler için 369.43'e bkz.

Erkek İzciler

Yavrukurtlar, Explorers (Kaşifler) dahil

Kızlar

Camp Fire şirketi için 369.47'ye; Explorers için 369.43'e hkz. 

Kız izciler ve kız rehberler 

Camp Fire Şirketi

Eski adı; Camp Fire Girls (Kamp Ateşi Kızları)

Hizmet klüpleri
Örnek: Uluslararası Kiwanis, Uluslararası Lions; Uluslararası Rotary, 
Uluslararası Zonta

370 Eğitim
Temel eğitim düzeyinde belirli bir konudaki eğitimi 372.3-372.8'de, özel eğitimi 
371.9'da; daha üst düzeyleri 1.Tablo'dan 07 notasyonunu kullanarak konuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin karşılaştırmalı dini eğitim 291.07
Başka bir talimat verilmemişse, aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin 
kadın yüksek okullarının müfredatı 376.8 (375.00082 değil)

Özel eğitim 371.9
Kadınların eğitimi 376
Eğitimin düzeyleri 372-374
Yüksek eğitim 378
Okul organizasyonu ve yönetimi (371.9 hariç) 371
Eğitimde devlet düzenlemeleri, denetimi, desteği 379
Müfredatlar 375
Okullar ve din 377

Bkz. Kılavuz 370



ÖZET
370.1-.9 Standart altbölümler
371 Okul organizasyonu ve yönetimi; özel eğitim

.001.009 Standart altbölümler

.01-.04 [Resmi, özel, halk, deneme okulları ve okul sistemleri]

.1 Öğretim ve öğretim kadrosu

.2 Okul idaresi ve yönetimi

.3 Öğretim ve öğrenim yöntemleri

.4 Rehberlik ve danışmanlık

.5 Okul disiplini

.6 Fiziksel yapı

.7 Okul sağlığı ve güvenliği

.8 Öğrenci

.9 Özel eğitim
372 İlk öğretim

.01-.09 Standart altbölümler

.1 İlk öğretimin organizasyonu ve yönetimi; müfredat

.2 İlk öğretimin düzeyleri

.3 Bilim, teknoloji, sağlık

.4 Okuma

.5 Yaratıcı sanatlar ve el sanatları

.6 Dil ve edebiyat

.7 Matematik

.8 Diğer dersler

.9 İlk öğretimin tarihi,, coğrafi, kişilere göre ele alış
373 Orta öğretim

.01-.09 Standart altbölümler

.1 Orta öğretimin organizasyon ve yönetimi; müfredat

.2 Orta öğretimin türleri ve düzeyleri

.3-.9 Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre orta öğretim ve okullar
374 Yetişkin eğitimi

.001-.008 Standart altbölümler

.01 Belirli hedeflere yönelik yetişkin eğitimi

.1 Genel konular

.2 Grup eğitimi

.4 Mektupla eğitim yapan okullar ve kurslar

.8 Okullar

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
375 Müfredat

.000 1-000 9 Standart altbölümler

.001-.009 [Müfredatın genel konuları]

.01-.99 Belirli konulardaki derslerle ilgili müfredat ve kurslar
376 Kadınların eğitimi

.5 Manastır eğitimi

.6 Düzeye göre kadınların eğitimi

.8 Kadın yüksekokulları

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
377 Okullar ve din

.1 Din ve laik eğitim

.3 Manastır okulları

.6 Misyoner okulları

.8 Hıristiyan gruplar tarafından desteklenen okullar

.9 Diğer gruplar tarafından desteklenen okullar



378 Yüksek eğitim
.001-.009 Standart altbölümler
.01-.05 [Yüksek eğitimin genel konulan]
.02 Mali yönetim
.03 Alternatif (geleneksel olmayan) yüksek eğitim
.04 Özel yüksekokullar ve üniversiteler
.05 Resmi yüksekokullar ve üniversiteler
.1 Yüksek eğitim kurumlarının organizasyonu ve yönetimi; müfredat
.2 Akademik dereceler
.3 Öğrenci finansmanı
.4-.9 Çağdaş dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre yüksek eğitim ve

kurumlan
379 Eğitimde devlet düzenlemeleri, denetimi, desteği

.01-.09 Standart altbölümler

.1 Resmi eğitimin finansmanı, gözetimi, denetimi

.2 Halk eğitimi ve devlet

.3 Özel eğitim ve devlet

.4-.9 Modern dünyadaki belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre halkın eğitiminin
devletçe düzenlenmesi, denetlenmesi, desteklenmesi

Felsefe, kuramlar, genel yaklaşım

ÖZET
Belirli amaçlar için eğitim 
Sınıflama ve diğer felsefi temeller 
Eğitim psikolojisi 
Eğitimin toplumsal yönleri

Belirli amaçlar için eğitim
Temel eğitim, temel beceri eğitimi dahil 
Eğitimin değerini burada sınıflayın 
Sistemler için kullanmayın; 370.l'de sınıflayın

370.11
.12
.15
.19

.112

.113

.115

Liberal eğitim

Mesleki eğitim (îş eğitimi)
Mesleki orta dereceli okulları 373.246'da, yetişkinler için mesleki 
eğitimi 374>013'de sınıflayın; belirli bir konu amaçlanarak açılmış 
okulları 1.Tablodan 07 notasyonunu kullanarak konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin tıp okulları 610.711

Endüstrinin üstlendiği eğitim için 3312592'ye, meslek seçimi 
için 331.702'ye, okullarda rehberlik için 371,425'e ayrıca hkz.

Ahlak, görgü, kişilik eğitimi
Toplumsal sorumluluk eğitimini 370.115; çocukların ahlak, görgü, 
kişilik konusunda evde aldıkları eğitimi 649.7'de sınıflayın

Toplumsal sorumluluk eğitimi
Uluslararası anlayış, toplumsal eğitim, demokrasi eğitimi dahil



.116 Boş zamanların iyi kullanılması eğitimi
Bireyin eksik yanlarını lamamlaması için eğitim dahil

.118 Yaratıcılık eğitimi

. 12 Sınıflama ve diğer felsefi temeller
Örnek: İdealizm, realizm, pragmatizm

[.13] Bilimsel ilkeler
Numara kullanılmıyor; 370.l'de sınıflayın

.15 Eğitim psikolojisi
Davranış düzeltme ilkeleri dahil
Bilimsel ilkeler için kullanmayın, 370.l'de sınıflayın
Sınıf disiplini için davranış düzeltmeyi 371.1024'de, eğitimdeki belirli bir 
konunun psikolojisini 1.Tablo'dan 019 notasyonunu kullanarak konuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin yetişkin eğitimi psikolojisi 374.0019

Genel psikolojide zekâ ve zihin süreçleri için ayrıca 153'e hkz.
Bkz. Kılavuz 153.15 ile 370.15

.151 Ayrımsal (diferansiyel) psikoloji
Belirli yaşlarda ve cinsiyetlerde eğitim psikolojisi
Belirli yaşların ve belirli cinsiyetlerin psikolojisiyle ilgili belirli 
yönleri 370.152-370.158'de sınıflayın

.152 Biliş
Zekâyı burada sınıflayın
Yaratıcılığı 370.157'de sınıflayın

.152 2 Bellek

.152 3 Öğrenme

.1524 Mantık

. 153 Duygu ve davranış
Öğrenmeye, sınıf durumuna ilişkin davranış modelleri, duygular, 
duyumlar
Bilinçli ve bilinçsiz süreçler, duygusal çalkantılar, dışa dönüklük-içe 
dönüklük, kişilik

Öğrenme güdülenmesi için 370.154’e bkz.

.154 Öğrenme güdülemesi

.155 Öğrenmede psikomotor ve duyusal süreçler
Algılama, motor beceriler, solaklık dahil



. 156 Belirli konuları öğrenmenin psikolojisi
Temel numara olan 370.156'ya 001-999 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin matematik öğrenmenin psikolojisi 370.15651
Belirli düzeyde belirli konuları öğrenmenin psikolojisini 
1.Tablo'dan 019 notasyonunu kullanarak öğretilen konunun düzeyiyle 
sınıflayın. Örneğin ilk öğretim düzeyinde okuma öğrenmenin 
psikolojisi 372.4019

. 157 Hayal gücü ve yaratıcılık
Bilişsel yaratıcılık için ayrıca 370.152'ye hkz.

.158 Eğitimin psikolojik etkileri
Örnek: Okul durumunun öğrenciler üzerindeki etkisi

. 19 Eğitimin toplumsal yönleri
Eğitimsel sosyolojiyi, eğitimsel antropolojiyi, eğitimdeki büyük ölçekli 
toplumsal sorunların çözümüne uygulanmış sosyoloji ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Psikolojik ilkeler için kullanmayın; 370.15’de sınıflayın
Toplumsal sorumluluk eğitimini 370.115'de; belirli bir okul sisteminin 
işleyişiyle bağlantılı olarak müfettişler ve müdürler tarafından yürütülen 
işlevsel planlamayı 371.207'de; devlet politikasını, planlamasını ve 
denetimini 379'da sınıflayın

. 192 Eğitimin kültürel temelleri

.193 Okul ve toplum ilişkileri

.1931 Topluluk-okul ilişkileri

.19312 Okul aile birlikleri

.193 16 Endüstri-okul ilişkileri

.193 4 Eğitimi etkileyen sosyo-kültürel etmenler
Eğitimde fırsat eşitliği, öğrencinin sosyolojisi ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Okul içinde öğrencileri 371.8'de; öğrencilerin tavır ve 
davranışlanm 371.8l'de; belirli bir etmenin eğitimin belirli bir 
yönü üzerindeki etkilerini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
okul finansmanının etkisi 379.11-379.13

.19341 Öğrencilerin ekonomik ve kültürel durumları
Sosyo-ekonomik durum, aile geçmişi dahil
Çok kültürlü eğitimi, devamlılığı burada sınıflayın
Toplumsal ve kültürel olarak dezavantajlı öğrencilerin 
eğitimini 371.967'de sınıflayın



.193 42

.193 44 

.193 45

Irksal ve etnik etmenler
Entegrasyon, entegrasyonu sağlamak için öğrencilerin aynı 
otobüslerle taşınması
Eğitimde olumlu eylemleri burada sınıflayın
Öğretmenler açısından olumlu eylemleri 331.133’de sınıflayın

Irksal ve etnik gruplara karşı ayrımcılık için 370.19344'e 
bkz.
Etnik grupların eğitimi için ayrıca 370.89'a bkz.

Irksal ve etnik gruplara karşı ayrımcılık 

Öğrencilerin cinsiyeti
Eğitimde cinsiyet ayrımcılığı dahil

Kadınların eğitimi için ayrıca 376'ya bkz.

370.193 46-370.193 49 Politik ve yerel etmenler 
Kapsamlı eserleri 370.1934'de sınıflayın 

. 193 46 Kırsal çevreler

. 193 48 Kentsel çevreler

. 193 49 Politik etmenler

,194

.195

.196

.1962 

.196 3

Temel eğitim
Eğitim açısından dezavantajlı çocukları ve yetişkinleri topluluk 
yaşamına katılmaya hazırlamak
Topluluk eğitimini burada sınıflayın

Telafi eğitimi için 371.967'ye, yetişkin temel eğitimi için 
374.012'ye ayrıca bkz.

Karşılaştırmalı eğitim
Bkz. Kılavuz 370.195 ile 370.9

Kültürler arası eğitim
Öğretim malzemelerinin, tekniklerin, öğrencilerin, öğretmenlerin, 
teknisyenlerin değiş tokuşu yoluyla uluslar ve kültürler arasında 
karşılıklı anlayışı geliştirmeyi amaçlayan programlar.
Bir ülkede uluslararası anlayış için verilen eğitimi 370.115'de; eğitim 
ve kültür alış verişiyle ilgili uluslararası hukuku 341.767'de;eğitim ve 
kültür alışverişiyle ilgili ulusal hukuku 344.08’de; değiş-tokuş 
programlarının kamu yönetimini 351.85'de sınıflayın

Çok kültürlü eğitim için ayrıca 370.1934l'e bkz.

Öğrenci değiş-tokuşu

Öğretmen değiş-tokuşu



.1965 Eğitsel yardım
Başka ülkelerde okullar açmak dahil
Yardım edilenler, yardım alanın yer (bölge) numarasını izleyen 
l.Tablo'dan 09 notasyonuyla belirtilir. Örneğin Kuzey 
Amerika'daki okullara Alman yardımı 370.1965097

[.287] Test ve ölçüm
Kullanmayın; 371.26'da sınıflayın

[.68] Yönetim
Kullanmayın; 371.2'de sınıflayın

.7 Eğitim, araştırma, ilgili konular

.71 Öğretmenlerin mesleki eğitimi
Staj sınıfları dahil
Nasıl öğretileceğine, öğretmenlerin öğrenimine ilişkin çalışmaları burada 
sınıflayın
Öğretmen ve öğretim görevlileri toplantıları 371.146'ya alındı 
Okullar ve dersler için kullanmayın; 370.73'de sınıflayın 
Hizmet-içi eğitimi 371.146'da sınıflayın

[.711] Yüksekokullar ve üniversiteler
Kullanmayın; 370.73'de sınıflayın

.712 Belirli sınıflar ya da düzeyler için

.712 2 Anaokulu ve ilkokul
Okul öncesi eğitim dahil 

.712 3 Orta eğitim

.712 4 Yüksek eğitim

.72 Öğretmen merkezleri, konferanslar, enstitüler, atölyeler
Araştırma için kullanmayın; 370.78'de sınıflayın

.73 Yüksek eğitim kurumlan
Öğretmen yüksekokullarını, üniversitelerin eğitim bölümlerini burada 
sınıflayın

.732 Dersler ve programlar

.732 6 Belirli sınıflar ve düzeyler için

.732 62 Anaokulu ve ilkokul düzeyi
Okul öncesi eğitim dahil 

.732 63 Orta eğitim

.732 64 Yüksek eğitim



.733 Uygulamalı öğretim
Uygulamalı öğretim ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
İlk öğretim düzeyinde uygulamalı öğretimi 372.07'de, ilk öğretim 
düzeyinde belirli bir konuyla ilgili uygulamalı öğretimi 372.3- 
372.8'deki tablodan 044 notasyonunu kullanarak konuyla birlikte
372.3-372.8'de sınıflayın. Örneğin aritmetikte uygulamalı öğretim 
372.72044. Orta ve yüksek öğretim düzeyinde belirli bir konuyla ilgili 
uygulamalı öğretimi l.Tablo'dan 0711-0715 notasyonunu kullanarak 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin orta öğretim düzeyinde ABD 
tarihi öğretimi 973.0712

Malzeme toplama
Kullanmayın; 370.775'de sınıflayın

İdarecilerin mesleki eğtimi
İnceleme ve uygulama için kullanmayın; 370.776'da sınıflayın 

Genel yönetim eğitimi ve öğretimi için ayrıca 658.007'ye bkz.

Eğitim için eğitimin diğer yönleri
Programlanmış metinler için kullanmayın; 370.777'de sınıflayın

Malzeme toplama
Müzeleri, koleksiyonları, sergileri 370.74'te sınıflayın 

İnceleme ve uygulama 

Programlanmış metinler

Araç ve gereçlerin kullanımı
Öğretimde araç ve gereç kullanımını 371.3078'de kullanın

Eğitim araştırmaları
Temel numara olan 370.78'e, l.Tablo'dan 07201-0724 notasyonunda 
—072'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin saha araştırmaları 370.783
Araçlar ve gereçler için kullanmayın; 370.778'de sınıflayın

.8 İnsan türlerine göre tarih ve tanım
İnsan türlerine göre özel eğitimi 371.9’da sınıflayın

.82 Eğitimde kadınlar [esA/ 376]
Kadınlar için eğitimi 376’da sınıflayın

Okul organizasyonu ve yönetimi; özel eğitim
Okulları ve okul sistemlerini, okul politikasını burada sınıflayın
Eğitime ilişkin devlet yönetmelikleri, denetimi, desteğini 379'da; belirli 
düzeylerde okullları 372-374, 378'de sınıflayın

Eğitimin toplumsal yönleri için ayrıca 370.19'a bkz.

Bkz. Kılavuz 371.2 He 379

[.75]

.76

.77

.775

.776

.777

.778

.78



ÖZET
371.001-.009 Standart altbölümler

.01-.04 [Resmi, özel, halk, deneme okulları ve okul sistemleri]

.1 Öğretim ve öğretim kadrosu

.2 Okul idaresi ve yönetimi

.3 Öğretim ve öğrenim yöntemleri

.4 Rehberlik ve danışmanlık

.5 Okul disiplini

.6 Fiziksel yapı

.7 Okul sağlığı ve güvenliği

.8 Öğrenci

.9 Özel eğitim

.001-.005 Standart altbölümler

.006 
[.006 8]

.007-.009

.01

.03

.04

Organizasyon ve yönetim 
Yönetim

Kullanmayın; 371.2'de sınıflayın 

Standart altbölümler

Resmi okullar ve okul sistemleri
Resmi halk okullarını 371.03'de; resmi deneme okullarını 371.04'de; 
kamu eğitimi ve devleti 379.2'de sınıflayın; resmi okulların belirli bir türü 
ya da belirli bir düzeydeki resmi okulu, konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin resmi ilkokullar 372.10421

Özel okullar ve okul sistemleri
Kamu desteği alan özel okulları, devletin denetiminde olmayan okulları 
burada sınıflayın
Özel halk okullarını 371.03'de; özel deneme okullarını 371.04'de; özel 
eğitim ve devleti 379.3'de sınıflayın; özel okulların belirli bir türünü ya da 
belirli bir düzeydeki özel okulu konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin özel 
ortaokullar 373.222

Halk okulları
Deneme okulları

Alternatif eğitim, özgür okullar dahil

371.1-371.8 Organizasyon ve yönetim
Kapsamlı eserleri 371'de; özel eğitimin organizasyon ve yönetimini 371.9'da; 
belirli düzeylerde organizasyon ve yönetimi 372-374, 378'de; okullara ilişkin 
devlet yönetmelikleri, denetim ve gözetimini 379'da sınıflayın

Okul türü için 371.01-371 M'e bkz.

Öğretim ve öğretim kadrosu
Öğretim kadrosunun yönetimini burada sınıflayın
Standart altbölümler için 371.1001-371.1009'u kullanın



.102

.102 2 

.102 3 

.1024

[.102 8]

.103

.104

.106

.11

.12

.122

.123

Öğretim
Öğretmenlerin değerlendirilmesini 371.144'de sınıflayın 

Öğretim yöntemleri için 371.3'e bkz.

Öğretimde iletişim 

Öğretmen-öğrenci ilişkileri 

Sınıf yönetimi
Sınıf disiplinini burada sınıflayın 

Öğrenmede açık sınıf yaklaşımı
Numara kullanılmıyor; 371.102'de sınıflayın

Öğretmen-ebeveyn ilişkileri
Okul aile birliklerini 370.19312'de sınıflayın

Öğretmenlerin toplumla ilişkisi
Örnek: Öğretmenlerin kamuoyu önündeki statüsü
Öğretmen ilişkileri, akademik özgürlükle ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

Öğretmen-öğrenci ilişkileri için 371.l023’e; öğretmen-ebeveyn 
ilişkileri için 371.103’e; öğretmenlerin okul yönetimi ve yönetim 
kadrolarıyla ilişkisi için 37I.I06’ya bkz.

Öğretmenlerin okul yönetimi ve yönetim kadrolarıyla ilişkisi

Öğretmenlerin kişisel özellikleri ve nitelikleri
Cinsiyet, ırk, evlilik durumu nedeniyle ayrımcılığı burada sınıflayın

Öğretmenlerin mesleki nitelikleri
Genel olarak öğretmenlerin ve belirli konuların öğretmenlerinin eğitim ve 
staj gereksinmeleri burada sınıflanır, ama belirli bir konunun öğretiminde 
kullanılan teknikler ve yöntemler orta ve yüksek düzeyler için l.Tablo'dan 
071 notasyonu kullanılarak ve ilkokul düzeyi için 372.3-372.8 içinde 
konuyla birlikte sınıflanır
Öğretmenlerin belgelendirilmesine ilişkin yasal yönleri 344.078'de, 
belgelendirmenin eğitime ilişkin yönlerini 379.157'de sınıflayın

Öğretmenlerin mesleki eğitimi için ayrıca 370.7l'e bkz.

Staj
Eğitim açısından gereksinmeler, standartlar, kriterler
Okullar ve yüksekokulları, ders konularını 370.7'de, hizmet-içi 
eğitimi 371.146'da, uygulamalı öğretimi 370.733'de sınıflayın

Mesleki kuruluşlara ve etkinliklere katılım



. 14 Okulda öğretim gücünün organizasyonu
İşinde kalabilme hakkı dahil
Performansa dayalı sözleşme uygulamasını 371.15'de sınıflayın

işinde kalabilme hakkının ekonomik yönleri için ayrıca 331,2596'ya 
bkz.

.141 Görevler ve sorumluluklar

.141 2 Kadrolaşma
Eski başlık: Öğretim yükü

Takım öğretimi için 371.148'e bkz.

.14122 Yedek öğretmenlik

.14123 Ayrımlaşmış kadrolaşma
Yardımcı öğretmenlerin kullanımını 371.14124'de sınıflayın 

.14124 Yardımcı öğretmen kullanımı
Yarı profesyoneller, gönüllüler dahil 

.1414 Öğretim dışı etkinlikler

.144 Öğretmenlerin değerlendirilmesi
Sorumluluğu, deneme süresini burada sınıflayın

Performansa dayalı sözleşme uygulaması için 371.15, eğitim 
açısından sorumluluk için 379.154'e ayrıca bkz.

.146 Hizmet-içi eğitim
Öğretmen ve öğretim üyeleri toplantıları [eskiden 370.71], öğretim 
kadrosu için hazırlanmış el kitapları dahil

.148 Takım öğretimi

.15 Performansa dayalı sözleşme uygulaması
Öğretmen sorumluluğu için ayrıca 371.144'e bkz.

.2 Okul idaresi ve yönetimi
Tesis yönetimi için 371.6'ya bkz.
Bkz. Kılavuz 371.2 ile 379

ÖZET
371.200 1-.200 9 Standart altbölümler

.201-.209 [Genel konular]
,21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

Kayıt (Kabul)
Burslar 
Ders yılı
Okul günü ve haftası 
Öğrencilerin dersler için gruplanması 
Eğitsel testler ve ölçmeler
Öğrenci gelişiminin okul ve sınıf açısından değerlendirilmesi 
Geçme ve kalma 
Diğer konular



.200 1-200 5 

.200 6 

[.200 68]

.200 7

.200 8-.200 9 

.201

Standart altbölümler 

Organizasyon ve yönetim 

Okulların yönetimi
Kullanmayın; 371.2 ve altbölümlerinde sınıflayın 

Eğitim, araştırma, ilgili konular
Okul yöneticilerinin mesleki eğitimini 370.76'da sınıflayın 

Standart altbölümler 

Personel yönetimi
Öğretim kadrolarının personel yönetimini 371.1'de, öğretmenler 
dışındaki idari personelin yönetimini 371.202'de sınıflayın

371.201 1-371.2013 İdari personel ve etkinlikleri 
Kapsamlı eserleri 371.201'de sınıflayın 

.201 1 Yöneticiler

.201 2 Müdürler

.201 3 Gözetimciler

.202 Öğretim kadrosu dışındaki ve idari personel

.202 2 Okul rehberlik danışmanları ve ilgili personel
Örnek: Okul psikologları, okul sosyal hizmet uzmanları 

.202 3 Destek personel
Örnek: Okul idarecileri, okul sekreterleri

.204 Okulların standartları ve okulların denklik (muadelet) statüsü
Öğretmenlerin mesleki niteliklerini 371.12'de; okullara ilişkin devlet
yönetmelikleri, denetim ve desteği 379'da sınıflayın

.206 Mali yönetim
Özel okullardaki eğitim ücretleri dahil 
Resmi okulların mali idaresini 379.1 l'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 658 ile Tl - 068

.207 Yürütme yönetimi
Planlama, organizasyon, yönetim, koordinasyon, rapor verme, karar 
verme, liderlik
Eğitim işlevinin bir parçası olarak planlamayı; yöneticiler, müdürler 
ve belirli bir okul ya da okul sisteminin işleyişiyle ilgili diğer kişiler 
tarafından yürütülen planlamayı burada sınıflayın
Devlet planlamasını 379.154'de; belirli bir işlev açısından planlamayı 
işlevle birlikte sınıflayın. Örneğin okul sağlık ve güvenliğinin 
planlanması 371.7



.208

.209

.21 

.216

2\1

.218

.219 

.219 09

.219 1-.219 9

.22

Okulların iç organizasyonu
Açık planlı okullar dahil

Okul malzemeleri
Satınalma, depolama, envanter dahil

Kayıt kabul

Kayıt kabul işlemleri
Giriş koşulları için 371.217'ye hkz.

Giriş koşulları
Kayıt kabul için test uygulamasını 371.264'de sınıflayın

Değerlendirme sistemi
Kredilerle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Sınıf geçme ve kalma ile ilgili sınıf kredilerini 371.28'de sınıflayın

Okul kayıtları
Tarihi ve kişilere göre ele alış

Coğrafi ele alışı 371.2191-371.2199 da sınıflayın 
(371.219091 -371.219099 değil)

Coğrafi ele alış
Temel numara olan 371.219'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Komünist ülkelerde okul kayıtları 371.2191717

Burslar
Araştırma bursları, bağışlar dahil
Öğrencilere yapılan yardımları, borç para vermeyi burada sınıflayın
Resmi okullardaki eğitim ücretlerini 379.13, özel okullarda eğitim 
ücretlerini 371.206'da sınıflayın

.23 Ders yılı
Ders takvimi dahil

.232 Yaz okulu

.236 Tam-yıl okul
Dört dönemli sıkıştırılmış okul yılı, uzatılmış okul yılı dahil

.24 Okul günü ve haftası
Devamlılık dahil

.242 Ders programları ve programların hazırlanması
Bireyler, sınıf, bütün okul 
Birleştirilmiş gün dahil



.242 1 Sınıf ders programları ve ders saatleri
Esnek modüler program hazırlama dahil 

.242 2 Etüd saatleri

.242 4 Etkinlik saatleri

.244 Okul gününün süresi

.25 Öğrencilerin dersler için gruplanması

.251 Sınıf büyüklüklerinin saptanması

.252 Türdeş olmayan (heterojen) gruplama

.254 Türdeş (homojen) gruplama
Sınıfsız okullar dahil

.256 Açık plan

.26 Eğitsel testler ve ölçmeler
Orta ve yüksek düzeylerde belirli bir konu ya da disiplinin sınanması 
konuyla birlikte ve l.Tablo’dan 076 notasyonu kullanılarak sınıflanır. 
Örneğin kimya sınaması 540.76. Temel eğitimde sınama 372.3-372.8'deki 
tablodan 044 notasyonu kullanılarak 372.3-372.8'de konuyla 
birlikte sınıflanır. Örneğin temel beden eğitimi sınaması 372.86044
Rehberlikte eğitsel testlerin ve ölçümlerin kullanılmasını 371.42'de 
sınıflayın

Öğrenci gelişiminin okul ve sınıfa ilişkin değerlendirmeleri için 
371.27’ye hkz.
Psikolojideki genel zekâ testleri için ayrıca 153.93'e hkz.

.260 13 Testlerin geçerliliği ve güvenilirliği
Testlerde ırk ve cinsiyete bağlı şaşırtmalar (hileler) dahil

.261 Test hazırlama
Testlerin değerlendirilmesini 37l.26013'de sınıflayın

Öğrenci gelişiminin değerlendirilmesi amacıyla test hazırlama 
için ayrıca 371.27l'e hkz.

.262 Standart sınavlar
Genel eğitim düzeyi ve akademik başarıyı belirlemek için okul 
dışındaki yetkililer ve kuruluşlar tarafından yürütülen sınavlar
Standart sınavlan hazırlayan kuruluşları burada sınıflayın
Akademik tahmin ve yerleştirmeyi 371.264'de, belirli bir konuyla 
ilgili başarı testlerini l.Tablo'dan 076 notasyonunu kullanarak 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin lise matematiği 510.76



.264 Akademik tahmin ve yerleştirme
İlerideki akademik başarıyı tahmin etmek, eğitim kurumlarma kabul 
edilmek için akademik başarı ve genel eğitim testleri uygulanması
Mesleki ilgi testleri, eğitim katsayısı dahil
Eğitim testlerinin psikolojik yönleri ve bununla ilgili kapsamlı eserleri 
153.94'de, belirli bir konuyla ilgili başarı testlerini l.Tablo'dan 076 
notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin lise 
matematiği 510.76

.27 Öğrenci gelişiminin okul ve sınıf açısından değerlendirilmesi

.271 Testler ve sınavlar
Hazırlama tipleri, değerler, yöntemler 
Testlerin öğretmenler tarafından hazırlanması dahil

.272 Not verme sistemleri
Öğrencinin okul çalışmalarındaki başarısının kayıt ve bildiriminde 
kullanılan yöntemler

.272 1 Notlar ve not verme

.272 2 Gelişimin ailelere bildirilmesi

.28 Geçme ve kalma
Sınıf atlama, sınıfta kalma dahil

.29 Diğer konular

.291 Öğrenci hareketliliği

.2912 Okulu bitirme

.291 3 Terk (Okul bitmeden ayrılma)
Sınıfta kalmayı 371.28'de sınıflayın 

.291 4 Nakiller

.295 Okuldan kaçma
Okula devamlılığı denetleyen memurları burada sımtlayın 
Bir disiplin sorunu olarak okuldan kaçmayı 371.58'de sınıflayın

.3 Öğretim ve öğrenim yöntemleri
Bir konunun ilk öğretim düzeyinde düzeyde öğretiminde kullanılan 
yöntemleri 372.3-372.8'deki tablodan 044 notasyonunu kullanarak konuyla 
birlikte 372.3-372.8'de sınıflayın; daha yüksek düzeylerde l.Tablo'dan 07 
notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin ekonomi 
öğretiminde kullanılan yöntemler 330.07

.302 8 Teknikler ve işlemler
Ders planları ve planlaması dahil
Araçlar, gereçler, malzemeleri 371.3078'de sınıflayın



.302 81 

.302 812

[.302 813]

.302 814 

.302 82 
[.302 85]

.307 8

Çalışma teknikleri 
Öğrenciler için

Dinleme, not alma, içeriğini öğrenmek için okuma dahil
Kitap raporları, ev ödevi, rapor yazımı, çalışma yöntemi 
olarak araştırma metinleriyle ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Ebeveynler için
649.68'e alındı

Öğretmenler için
Sınıf teknikleri
Veri işleme Bilgisayar uygulamaları

Kullanmayın; 371.334'de sınıflayın
Öğretimde kullanılan yardımcı nesneler, malzemeler, araçlar

Müfredat laboratuvarları, eğitim teknolojisi, eğitsel oyunlar, 
eğitsel oyuncaklar dahil
Eğitim malzemeleri merkezleri ile ilgili kapsamlı eserler 027.7’ye, 
okul kaynak merkezleri 027.8’e alındı
Belirli yardımcı nesneleri 371.32-371.33’de sınıflayın

Ektimle ilgili yenilikler için 370.7'ye, öğı etmenlerin 
eğitiminde ardç ve gereç kullanımı için 370.778'e ayrıca hkz.

.331

.332

.333 

.333 1 

.333 2 

.333 3

371.32-371.33 Öğretimde kullanılan belirli yardımcı nesneler, 
malzemeler, araçlar

Yöntemler, kullanım, değer
Kapsamlı eserleri 371.3078'de sınıflayın
Ders kitapları ve birincil basılı malzeme

Genel olarak ders kitapları ve birincil basılı malzeme ile ilgili eserleri 
burada sınıflayın
Belirli bir konuyla ilgili ders kitaplarını konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin matematik ders kitapları 510

Öğretimde kullanılan diğer yardımcı nesneler, malzemeler, araçlar
Eski başlık: Eğitim için görsel işitsel malzemeler
Yönetim

Kullanımın değerlendirilmesi, planlanması ve eşgüdümü
Belirli yardımcı nesnelerin yönetimini 371.333-371.335'de 
sınıflayın

Öğretim yöntemleri
Örnek: Tiyatrodan yararlanma
Belirli yardımcı nesneler kullanarak öğretim yöntemlerini 371.333- 
371.335'de sınıflayın

İşitsel malzeme ve araçlar
Radyo
Pikap ve plaklar 
Teypler ve teyp kayıtları



.334

.335

.335 2 

.335 22 

.335 23 

.335 6 

.335 8 

.335 82 

.335 84 

.335 87

.335 89

Bilgisayar
Elektronik programlanmış öğrenmeyi [esÂ:/371.39442], öğretim 
makinalarım [eski 371.39445], bilgisayar destekli eğitimi (CAI) 
burada sınıflayın
Gereksiz tekrara yol açmıyorsa, temel numara olan 371.334'e, 004
006 arasında OO'ı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin öğretimde 
bilgisayar grafiklerinin kullanımı 371.33466

Görsel ve görsel-işitsel malzeme ve araçlar
Ders kitapları ve birincil hasılı malzeme için 371.32'ye, işitsel 
malzeme ve araçlar için 371.333'e ayrıca bkz.

Resimler

Slaytlar ve filmler 

Filmler 

İlân tahtaları 

Televizyon

Etkinlik düzeyi 

Öğretim yöntemleri 

Yönetim
Programlama, kullanım için planlama 
Kurumlararası öğretim dahil 

Programların üretimi ve belirli programlar

371.36-371.39 Belirli öğretim yöntemleri
Kapsamlı eserleri 371.3'de sınıflayın

.36 Proje (ünite) yöntemi

.37 Anlatma ve tartışma yöntemleri
Örnek: Sınıf tartışması, seminer

.38 Sınıf dışında uygulanan yöntemler
Eski başlık: Laboratuvar yöntemi 
Saha gezileri, açık havada eğitim dahil

.39 Diğer yöntemler

.392 Montessori sistemi
İlköğretim düzeyine indirgenmiş Montessori sistemi genellikle 
372.1392'de sınıflanır. Daha üst sınıflara uygulanmasına ilişkin 
tartışmalar uygun düzeyle birlikte sınıflanır



.393 Davranış düzeltmeyi temel alan yöntemler
Davranışsal sonuçlar yaklaşımı dahil

.394 Bireyselleştirilmiş öğretim
Özel öğretmenlik (mürebbiyelik) dahil 

.394 1 Açık sınıf yöntemi

.394 2 Ayrıcalıklı çalışmalar

.394 3 Bağımsız öğrenme planları

.394 4 Kendi kendine öğrenme yöntemleri

.394 42 Programlanmış öğrenme
Elektronik olarak programlanmış öğrenme 371.334'e alındı 

[.394 45] Öğretme makinalarmın kullanılması
371.334’e alındı

.395 Grup öğretimi
Örnek: Türdeş olmayan grup öğretimi, türdeş grup öğretimi

.396 Ders verme yöntemi

.397 Oyun ve tasımlayım

.4 Rehberlik ve danışmanlık

.404 Özel konular

.404 2 Rehberlik programlarının yönetimi

.404 4 Rehberlik yöntemleri

.404 6 Rehberlikte öğretmenlerin rolü

[.406 8] Yönetim

Kullanmayın; 371.4042'de sınıflayın

.42 Eğitsel ve mesleki rehberlik

.422 Zihinsel ve eğitsel rehberlik

.425 Mesleki rehberlik
Meslek seçimini 331.702'de, belirli bir mesleğin özelliklerini 1. 
Tablo'dan 023 notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin bir meslek olarak hukuk 340.023

.46 Kişisel rehberlik
Toplumsal, duygusal, kişisel sorunlara yardımcı olma

Örnek: Okul sosyal çalışma uzmanlarının hizmetleri

Öğrencinin akıl sağlığını 371.7l'de sınıflayın



Okul disiplini
Öğrencinin davranışlarının denetlenmesi 

Sınıf disiplini için 371.1024'e hkz.
Şiddeti azaltmayı amaçlayan okul programları için ayrıca 37l.782'yı hkz. 

Öğrencilerin davranışlarına ilişkin genel kurallar 

Teşvikler 

Cezalar

Fiziksel cezalar

Okuldan uzaklaştırma, öğrenciliği askıya alma, okuldan çıkama 

Disiplin sorunları
Örnek: Öğrencilerin şiddet uygulaması, eşyaya zarar vermesi

.51

.53

.54

.542

.543

.58

.59

[.602 88]

.61

.62

Öğrencilerin suç niteliğindeki etkinliklerden korunması için ayrua 
371.78'ehkz.

Disiplini korumada öğrencilerin katılımı
Örnek: İzleme ve mümessillik sistemleri, onurlandırma sistemleri, öğenci 
yönetimi

Fiziksel yapı
Tesis yönetimini burada sınıflayın 

Bakım ve onarım
Kullanmayın; 371.68'de sınıflayın

Konum, yer, zemin 

Binalar
Eğitim amaçlı hinaların mimarisi için ayrıca 727'ye hkz.

371.621 -371.625 Belirli amaçlara yönelik odalar ve binalar 
Mobilya, araç, gereç, malzemeleri burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 371.62'de sınıflayın

.621 Derslikler
Örnek: Genel amaçlı derslikler, çalışma odaları, yan tesisler 

Belirli eğitsel hedeflere yönelik derslikler için 371.623'e hkz

.623 Belirli eğitsel hedeflere yönelik derslikler
Beden ve sağlık eğitimi tesisleri için 371.624'e hkz.

.623 2 Deneysel öğretim yöntemleri için

.623 4 Belirli konuların ve belirli tür konuların öğretimi için



.624 Beden ve sağlık eğitimi tesisleri
Örnek: Jimnastik salonları, yüzme havuzları

.625 Derslik dışı tesisler
Öğrenci demekleri, öğrenci birlikleri, yatakhaneler, revirler, 
yemekhaneler

.629 Ders dışı hedeflere yönelik tasarım
Örnek: Sağlık ve güvenlik için, eşyaya verilecek zarardan korunmak 
için
Belirli tür mekanlardaki sağlık ve güvenliği 371.621-371.625'de 
sınıflayın

.63 Mobilyalar
Belirli odalar ve amaçlarla ilgili mobilyaları 371.621-371.625'de sınıflayın

.67 Araçlar, gereçler, malzeme
Belirli odalar ve amaçlarla ilgili araçlar, gereçler, malzemeyi 371.621- 
371.625’de sınıflayın

.68 Yenileme, onarım, korumaya ilişkin yönetim

.7 Okul sağlığı ve güvenliği

.71 Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlığı
Doğum kontrol programları, cinsel hijyen programları dahil
Okul sosyal hizmetlerini burada sınıflayın

Öğrencilerin bağımlılık ve suç niteliğindeki etkinliklerin çeşitli 
türlerinden korunması için ayrıca 371.78'e hkz.

.712 Öğrencilerin fiziksel sağlığı
Okul hemşirelerinin hizmetleri dahil

.713 Öğrencilerin ruhsal sağlığı
Okul psikologlarının hizmetleri dahil

.716 Öğrencilerin beslenmesi
Örnek: Öğle yemeği ve süt programları, hamile öğrenciler için 
beslenme programları

.77 Güvenlik programları
Okul personelinin güvenliğini 363.11937'de sınıflayın

Bağımlılık ve suç niteliğindeki etkinliklere karşı güvenlik için 371.78'e 
hkz.

.11A Yangın güvenliği

.775 Belirli durumlara ilişkin güvenlik

.775 2 Trafikte

.775 4 Atletizmde

.775 6 Laboratuvarlar, atölyeler, mutfaklarda



.78 Suç niteliğindeki etkinliğe karşı güvenlik

.782 Şiddeti azaltmak için uygulanan programlar

.784 Uyuşturucu ticareti ve kullanımına son vermek için programlar
Disiplin sorunlarının bir nedeni olarak uyuşturucu kullanımı için 
ayrıca 371.58'e hkz.

.786 Cinselliğin kötüye kullanılmasını önlemek için programlar

.8 Öğrenci
Genel yaklaşım: Okul dışı hayat ve refah 

.805 Süreli yayınlar
Okul ve okul etkinliklerini ele alan süreli öğrenci yayınlarını burada 
sınıflayın
Genel konularla ilgili öğrenci süreli yayınlarını 051-059'da; belirli bir 
okula ait okul yıllığını okulla birlikte, belirli bir konuyla ilgili öğrenci 
süreli yayınlarını l.Tablo'dan 05 notasyonunu kullanarak konuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin edebiyatla ilgili öğrenci süreli yayınlan 
805

.806 Organizasyonlar ve yönetim
Öğrenci kuruluşlarını 371.83'de sınıflayın

[.808] insan türlerine göre tarih ve tanım
Kullanmayın; 371.82'de sınıflayın

.81 Tavırlar ve davranış
Öğrenci protestosu, eylemcilik, rahatsızlık dahil 
Okul disiplinini 371.5'de; rehberlik ve danışmanlığı 371.4'de sınıflayın 

.82 Belirli tür öğrenciler
Temel numara olan 371.82'ye, l.Tablo'dan -082-089 arasında -08'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kadın öğrenciler 371.822, yabancı öğrenciler 
371.829
Belirli tür öğrencilerin belirli özelliklerini 371.81,371.83-371.89'da 
sınıflayın

.83 Öğrenci kuruluşları
Belirli alanlardaki öğrenci kuruluşları için 371.84’e; Yunan edebiyatı 
dernekleri için 371.85’e hkz.
Sosyal dernekler için ayrıca 371.855-371.856’ya bkz.

.84 Belirli alanlarda öğrenci kuruluşları
Temel numara olan 371.84'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
edebiyat demekleri 371.848

Belirli alanlardaki Yunan edebiyatı dernekleri için 371.854'e hkz.

.85 Yunan edebiyatı demekleri

.852 Onursal demekler
Belirli bir konuda olmayan



.854

.855

.856

.87

.871

.872

.89

.897

.8974

.8975

.8976

Belirli alanlardaki demekler
Temel numara olan 371.854'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
sosyal bilimlerde Yunan edebiyatı demekleri 371.8543

Erkeklerin toplumsal demekleri ve dayanışma grupları

Kadınların toplumsal demekleri ve dayanışma gruplan

Öğrencilerin barınması ve ulaşımı

Barınma

Ulaşım
Okul otobüsü kazaları için 363.1259'a, ırksal denge sağlamak 
üzere öğrenci taşıma için 370.19342'ye ayrıca hkz.

Etkinlikler
Örnek: Atletik olmayan yarışmalar, sınıflar arası yarışmalar, halka açık 
eğlenceler, kulüpler
Okullararası yarışmaları yarışmayla birlikte 790'da sınıflayın

Okul gazeteciliği
Fotoğrafçılığı burada sınıflayın 
Öğrenci süreli yayınlarını 371.805'de sınıflayın 

Gazete çıkarma 

Dergi çıkarma 

Yıllık çıkarma 

Özel eğitim
Özel (atipik) öğrenciler,başka bir deyişle fiziksel, zihinsel, ruhsal ya da sosyal 
farklılıkları olan çocuklar için özel müfredat, yöntemler, tesislerden 
yararlanan eğitim
Özel eğitimin belirli konularını, öğrenme özürlülerin organizasyonu ve 
yönetimini burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmemişse, aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin 
sağır geri zekalı öğrencilerin dil güçlükleri 371.92 (371.914, 371.912 değil)

Yenetekli öğrenciler 371.95
Geri zekâlılar ve ağır öğrenen öğrenciler 371.92
Duygusal rahatsızlıkları olan öğrenciler 371.94
Fiziksel özürleri olan öğrenciler 371.91
Toplumsal ve kültürel açıdan dezavantajlı öğrenciler 371.967
Suçlu ve sorun yaratan öğrenciler 371.93
Üst sınıflardan gelen öğrenciler 371.962
Irksal, etnik, ulusal kökenleri nedeniyle özel öğrenciler 371.97

Özel eğitimde devletin düzenlemeleri, denetimi, desteğini 379'da sınıflayın



ÖZET
Standart altbölümler 

Fiziksel özürleri olan öğrenciler 
Geri zekâlılar ve ağır öğrenen öğrenciler 
Suçlu ve sorun yaratan öğrenciler 
Duygusal rahatsızlıkları olan öğrenciler 
Yetenekli öğrenciler 
Sınıf ayrımından ötürü özel öğrenciler 
Irksal, etnik, ulusal kökenleri nedeniyle özel öğrenciler

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzeme
Kullanmayın; Yardımcı teknikler ve işlemleri 371.9043'de; 
araçlar, gereçler, malzemeyi 371.9045'de sınıflayın

371.901-.909
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97

[.902 8]

.904 

.904 2

.904 3

.904 4

.904 5

.904 6

.904 7 

.904 72 

.904 73 

.904 74 

.904 75 

[.906 8]

Genel konular 

Yönetim
Temel numara olan 371.9042'ye, l.Tablo'dan 0681-0688 arasında 
—068'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin özel eğitimin mali 
yönetimi 371.90421; ancak tesis yönetimini 371.9045'de sınıflayın

Öğretim yöntemleri
Davranış düzeltmeden yararlanma dahil 

Belirli konular
Temel numara olan 371.9044'e, 372.3-372.8 arasında 372'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin matematik 371.90447

İmkân ve vasıtalar
Binalar, odalar, mobilyalar, araçlar, gereçler, malzeme

Özel okullar ile genel okullardaki özel eğitimin (ortayolculuk) 
karşılaştırılması

Düzeylerine göre özel eğitim

Bebek ve temel

Orta

Yüksek

Yetişkin

Yönetim
Kullanmayın; 371.9042'de sınıflayın



.91 Fiziksel özürleri olan öğrenciler
Sakat öğrenciler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Başka bir talimat verilmedikçe aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. 
Örneğin kör, hareket etme güçlüğü olan öğrenciler 371.916 (371.911 
değil)

Dil bozuklukları olan öğrenciler 371.914
Hareket güçlüğü olan öğrenciler 371.916
Kör ve az gören öğrenciler 371.911
Sağır ve işitme güçlüğü olan öğrenciler 371.912

*Kör ve az gören öğrenciler.911

.912

.912 2-912 6

.9127

.914 

.914 2

.9144

.916

Temel numara olan 371.91 l'e, 371.9042-371.9046 arasında 371.904'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin öğretim yöntemleri 371.9113

*Sağır ve işitme güçlüğü olan öğrenciler
Sağır-körlerin eğitimini 371.91 l'de sınıflayın

Genel konular
Temel numara olan 371.912'ye, 371.9(342-371.9046 arasında 
371.904'ü izleyen numaralan ekleyin. Örneğin öğretim yöntemleri 
371.9123

Görsel iletişimle öğretim
Dudak okuma, el alfabesi, işaret dili; sağır olmayanların sağırlarla 
görsel iletişim kurarak ders vermesi dahil

Dil bozuklukları olan öğrenciler
Konuşma bozukluğu olan öğrenciler

Örnek: Afazi (söz yitimi), kekemelik

Okuma bozuklukları olan öğrenciler
Örnek: Disleksi

Okuma güçlükleri ve başarısızlıkları için ayrıca 372.43'e hkz.

Hareket güçlüğü olan öğrenciler
Beyni hasara uğramış öğrencileri burada sınıflayın
Beyin hasarı nedeniyle bir sakatlığı olan öğrencileri sakatlıkla birlikte 
sınıflayın. Örneğin beyin hasarından ötürü konuşma bozukluğu olan 
öğrenciler 371.9142

.92 Geri zekâlılar ve ağır öğrenen öğrenciler
Gelişimsel olarak sakat öğrencileri, zihinsel sakatlıkları olan öğrencileri 
burada sınıflayın
Beyni hasara uğramış öğrencileri 371.916'da sınıflayın

.926 * Yavaş öğrenenler
Temel numara olan 371.926'ya, 371.9042-371.9046 arasında 
371.904'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin öğretim yöntemleri 
371.9263

* l.Tablo’dan 068 notasyonunu kullanmayın; yönetimi 371.9112’de sınıflayın



.928 Geri zekâlı öğrenciler

.928 001-.928 005 Standart altbölümler

928 006 Örgütler
Yönetimi 371.92802’de sınıflayın

.928 007-928 009 Standart altbölümler

.928 02-.928 06 Genel konular
Temel numara olan 371.9280'e, 371.9042-371.9046 arasında 
371.904'ü izleyen numaralan ekleyin. Örneğin öğretim 
yöntemleri 371.92803

.928 2 Eğitilebilir geri zekâlı öğrenciler

.928 3 Öğretilebilir geri zekâlı öğrenciler

.928 4 Aşırı geri zekâlı öğrenciler

.93 Suçlu ve sorun yaratan öğrenciler
Örnek: Yıkıcı, aşırı hareketli, uyum sorunu olan öğrenciler

.94 Duygusal rahatsızlıkları olan öğrenciler
Örnek: Otistik öğrenciler, akıl hastası öğrenciler

Suçlu ve sorun yaratan öğrenciler için 371.93'e hkz.

.95 Yenetekli öğrenciler

.952 Tanımlanması

.953 Programlar ve müfredat

.956 Öğretim yöntemleri ve uygulamalar
Yetenekli başarısız öğrencilerin güdülenmesi dahil

.96 Sınıf ayrımından ötürü özel öğrenciler

.962 Üst sınıflar
Hanedan üyeleri, asiller, elitler

.967 Toplumsal ve kültürel olarak dezavantajlı öğrenciler
Telafi niteliğindeki eğitimi, öğretmen ordularını burada sınıflayın
Irksal, etnik, ulusal kökenleri nedeniyle toplumsal olarak dezavantajlı 
öğrencileri 371.97'de sınıflayın

[.967 2] Kentli ve gecekondulu öğrenciler
Numara kullanılmıyor; 371.967'de sınıflayın

.967 5 Göçmen öğrenciler



.97 Irksal, etnik, ulusal kökenleri nedeniyle özel öğrenciler 
İki dilli eğitimi burada sınıflayın
Standart altbölümler için 371.97001-371.97009'u kullanın
Temel numara olan 371.97'ye, S.Tablo'dan 03-99 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Fransa'daki Yahudilerin eğitimi 371.97924044
Orta ve yüksek düzeylerde dil öğrenimi ve öğretimini400'de sınıflayın

372-374 Eğitimin kademeleri
Eğitimle ilgili ve sadece ilk eğitim ve orta öğretimle ilgili kapsamlı eserleri 
370’de, okullarla ilgili eserleri 371’de sınıflayın
Aynı numaranın altbölümleri olmayan, eğitimin iki altdüzeyini ele alan eserler, 
daha üst düzey ile birlikte sınıflanır. Örneğin anaokulu ve ilk basamak 372.241 
(372.218 değil)

Yüksek eğitim için 378’e hkz.

l ilk öğretim
Okul öncesi eğitimi, ilkokullarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
İlkokul düzeyinde özel eğitimi 371.9'da sınıflayın

ÖZET
372.01-,08 [Standart altbölümler, hedefler, deneme okulları]

.1 İlk öğretimin organizasyonu ve yönetimi; müfredat

.2 İlk öğretimin düzeyleri

.3 Bilim teknoloji, sağlık

.4 Okuma

.5 Yaratıcı sanatlar ve el sanatları

.6 Dil ve edebiyat

.7 Matematik

.8 Diğer dersler

.9 İlk öğretimin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı

.01 Felsefe ve kuram

.011 Belirli hedeflere yönelik ilk öğretim
Etkilerin ve etkililiğin değerlendirilmesi dahil
Temel numara olan 372.011 'e, 370.112-370.118 arasında 370.11 'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin kişilik eğitimi 372.0114

[.013] Değer
Kullanmayın; 372.01 l'de sınıflayın

[.068] Yönetim
Kullanmayın; 372.12'de sınıflayın



.07 Eğitim, araştırma, ilgili konular
İlkokul öğretmenlerinin mesleki eğitimini 370.7122'de sınıflayın 

[.071 1] Okullar ve dersler
Kullanmayın; 370.73262'de sınıflayın

[.09] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 372.9'da sınıflayın

.1 İlk öğretimin organizasyonu ve yönetimi; müfredat
Belirli düzeylerle ilgili kapsamlı eserleri 372.2'de sınıflayın

. 104 Özel konular

.1042 Okul türleri

. 104 21 Resmi okullar
Resmi halk okullarını 372.10423'de, resmi deneme okullarını 
372.10424'de sınıflayın

.104 22 Özel okullar
Özel halk okullarını 372.10423'de, özel deneme okullarını 
372.10424'de sınıflayın

.104 23 Halk okulları

. 104 24 Deneme okulları
Halk okullarını 372.10423'de sınıflayın

[.109] Tarihi coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 372.9'da sınıflayın

. 11 -. 18 Organizasyon ve yönetim
Temel nuniara olan 372.l'e, 371.1-371.8 arasında 371'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin ilkokulda okul günü 372.124
Okulların çeşitlerini 372.1042'de sınıflayın

.19 Müfredat
İlkokul konulan ve öğrenilen dersler ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Temel numara olan 372.19'a, 375.0082-375.0088 arasında 375.008'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin etnik çalışmalar 372.194; ancak çevre 
çalışmalarıyla ilgili müfredat 372.193'den 372.357043'e alındı
Belirli ilkokul konularının sınıf müfredatını 372.3-372.8'deki ekleme 
tablosundan 043 notasyonunu kullanarak 372.3-372.8'de sınıflayın. 
Örneğin matematik müfredatı 372.7043

.2 İlk öğretimin düzeyleri
Belirli bir düzeyin organizasyonunu, yönetimini, müfredatını 372. l'de; 
belirli okulları 372.93-372.99'da sınıflayın



.21 Okul öncesi kurumlar
Başlangıç programlarını burada sınıflayın
Eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili kapsamlı eserleri 370.1934'de sınıflayın

.210 7 Eğitim, araştırma, ilgili konular
Okul öncesi öğretmenler için mesleki eğitimi 370.7122'de 
sınıflayın

.216 Yuvalar
Oyun-grubu yaklaşımları dahil

.218 Anaokulları
İlkokulun bir sınıfı olarak ele alınmadığı durumlarda

.218 07 Eğitim, araştırma, ilgili konular
Anaokulu öğretmenlerinin mesleki eğitimini 370.7122'de 
sınıflayın

.24 İlkokulun belirli düzeyleri
Her yaştan öğrencileri eğiten okulların ilk öğretim bölümleri dahil
İlkokul sonrası, ileri temel eğitim, her yaştan öğrencilerin bulunduğu daha 
yük,sek düzeydeki okulları 373.23'de sınıflayın

.241 Alt düzey
Örnek: İlk sınıflar (1-3), anaokulları (İngiltere)

.242 Üst düzey
Örnek: Ara sınıflar (4-6), ortaokullar (İngiltere)

372.3-372.8 Belirli ilkokul konuları
* ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleyin:

01-03 Standart altbölümler
04 Özel konular
042 Konunun eğitimdeki yeri
043 Müfredat

Öğrenim konuları, kapsamı, vurgu
044 Öğretim

Yöntemler, malzemeler, yardımlar, kaynaklar 
Belirli bir kpnudaki ders kitaplarını konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin müzikle ilgili bir ilkokul ders 
kitabı 780

[0442] Ebeveynlere yönelik eserler
649.68'e alındı

(045) Ders kitapları
(İsteğe bağlı notasyon; belirli konuyu tercih edin. 
Örneğin ilkokul aritmetik kitapları 513)

049 Belirli ders verme düzeyleri
Örnek: ilk sınıflar için konu
Belli bir düzeyde ders veırnenin belirli bir yönünü, o 
yönle birlikte sınıflayın. Örneğin ilk sınıflar için 
Müfredat 043

05-09 Standart altbölümler

Kapsamlı e.serleri 372.19'da sınıflayın



.3 Bilim, teknoloji, sağlık

.35 ve teknoloji
Bilgisayarlar, metrik sistem dahil

.357 *Doğa incelemesi
Çevresel çalışmaları burada sınıflayın

.357 043 Müfredat
Çevresel çalışmalarla ilgili müfredatı [eskiden 372.193] 
burada sınıflayın

.358 ^Teknoloji [f5Â:; 372.8]
Robotik dahil

Ev ekonomisi için 372.82'ye; beden eğitimi için 372.86’ya hkz.

31 *Sağlık ve hijyen
Beslenme rejimleri, gıda, beslenmeyi burada sınıflayın

.372 *Cinsel eğitim

.4 Okuma

.41 Genel konular
Okuduğunu anlama dahil

(.412) Okuma kitapları
(İsteğe bağlı numara: 4.Tablo'dan 86 notasyonunu kullanarak belirli 
bir dili tercih edin. Örneğin İngilizce okuma kitaplan 428.6)
(Bu numara kullanılırsa, belirli bir konuyla ilgili okuma kitaplarını
372.3-372.8’de belirtildiği gibi 045 notasyonunu kullanarak ilk 
öğretim içindeki konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin bilim okuma 
kitapları 372.35045)

.414 Derse hazır olma ve yöntemler

.414 2 Hazır hale getirme ve saptama

.414 4 Bütün-sözcük yöntemleri (Sözcük tanıma)

.414 5 Parça yöntemleri
Örnek: Sese dayalı, alfabetik, yapısal analiz yöntemleri 
Özel öğretim alfabeleri dahil

.414 7 Bireysel (kişiselleştirilmiş) okuma öğretimi

.43 Düzeltme amaçlı okuma
Okuma güçlükleri, okuyamama dahil

Okuma bozuklukları için ayrıca 371.9144'e hkz.

.5 * Yaratıcı sanatlar ve el sanatları

*372.3-372.8’de belirtildiği gibi ekleyin



.52 *Çizme, boyama, desenleme

.53 *Model hazırlama ve heykel

.54 *Dikiş

.55 *E1 sanatları
Örnek: Kağıt işleri (kesme, yapıştırma, model yapma, katlama)

Dikiş için 372.54'e hkz.

.6 *Dil ve edebiyat
Dinleme dahil

Okuma için 372.4’e hkz.

.61 Dilbilgisi, kullanım, sözcük çalışması

.62 Deyimler

.622 Fonetik ve konuşma
Okumada fonetiği 372.4145'de sınıflayın

.623 ^Kompozisyon

.63 Heceleme ve el yazısı

.632 ^Heceleme ve yazım (imlâ)

.634 *Elyazısı (kalem kullanma)

.64 ^Edebiyat (Gökçe yazın)
Drama ve tiyatro için ayrıca 372.66'ya hkz.

.642 *Öykü anlatma

.65 * Yabancı diller
Temel numara olan 372.65'e, 6.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin yabancı dil olarak Ingjlizce 372.6521; sonra 372.3-372.8'de 
belirtildiği gibi ekleme yapın. Örneğin öğrencilere yabancı bir dil olarak 
İngilizce eğitim vermek 372.65210^

.66 * Drama ve tiyatro
Dansı burada sınıflayın
Bir öğretim biçimi olarak drama ve tiyatroyu 372.1332'de, edebiyat olarak 
öğretilen oyunları 372.64'de sınıflayın

.7 *Matematik

.72 ^Aritmetik
Rakamlar kullanarak işlem yapabilmeyi burada sınıflayın

[.73] Modem matematik
Numara kullanılmıyor; 372.7'de sınıflayın

*372.3-372.8’de belirtildiği gibi ekleyin



.8 Diğer dersler
Teknoloji 372.358'e alındı

.82 *Ev ekonomisi
Aile hayatıyla ilgili eğitimi burada sınıflayın 

Dikiş için 372.54'e hkz.

.83 *Sosyal dersler
Tarih ve coğrafya için 372.89'a hkz.

.832 * Yurttaşlık bilgisi

.84 *Din

.86 *Beden eğitimi
Hareket eğitimi dahil

Dans için ayrıca 372.66'ya hkz.

.87 *Müzik

.872 Anlama (Beğeni oluşturma)

.873 Müzik yapma
Nota okuma dahil

Besteleme

Tarih ve coğrafya
Tarihin standart altbölümleri 

Özel konular

.874

.89

.890 1-.890 3 

.890 4

.890 42-.890 44

(.890 45)

.890 49 

.890 5-.890 9 

.891

.891 01-.891 03 

.891 04

Tarih için özel altbölümler
Temel numara olan 372.8904'e, 372.3-372.8'deki tablodan 
042-044 notasyonunda 04 u izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin tarih öğretimi 372.89044

Genel tarih ders kitapları
(İsteğe bağlı numara; 909'u tercih edin)
(Bu numara kullanılırsa, belirli kıtalar, ülkeler, yerler ile ilgili 
tarih ders kitaplarını 372.893-372.899'da sınıflayın)

Tarih öğretiminde belirli düzeyler

Tarihin standart altbölümleri

Coğrafya
Coğrafyanın standart altbölümleri 

Özel konular

*372.3-372.8'de belirtildiği gibi ekleyin



.891 049 

.891 05-891 09 

(.891 1-891 9)

(.893-.S99)

373

.891 042-.891 044 Coğrafyanın özel altbölümleri
Temel numara olan 372.89104'e, 372.3-372.8'deki 
tablodan 042-044 notasyonunda 04'ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin coğrafyada atlas kullanımı 372.891044

(.891 045) Genel coğrafya ders kitapları
(İsteğe bağlı numara: 910'u tercih edin)
(Bu numara kullanılacaksa, belirli yerlerle ilgili coğrafya 
ders kitaplarını 372.8911-372.8919’da sınıflayın)

Coğrafya öğretiminde belirli düzeyler

Standart altbölümler

Belirli yerlerle ilgili coğrafya ders kitapları
(İsteğe bağlı numara; 910.91,913-919'u tercih edin)
Temel numara olan 372.891'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Asya ile ilgili coğrafya ders kitapları 372.8915

Eski dünya, belirli kıtalar, ülkeler, yerler ile ilgili tarih ders 
kitapları

(İsteğe bağlı numara; 930-990'ı tercih edin)
Temel numara olan 372.89'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Eski Mısır'la ilgili tarih ders kitapları 372.8932

Belirli yerlere ait coğrafya ders kitapları için 
372.8911-372.8919 a hkz.

İlkokul öğretimin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Temel numara olan 372.9'a, 2.Tablo'dan 01-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Brezilya'da ilk öğretim 372.981

Orta öğretim
Orta öğretim düzeyindeki özel eğitimi 371.9'da sınıflayın

ÖZET
373.01-.09 [Standart altbölümler, hedefler, deneme okulları]

.1 Ortaöğretimin organizasyonu ve yönetimi; müfredat

.2 Ortaöğretimin türleri ve düzeyleri
,3-.9 Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ortaöğretim ve okullar

.01 Felsefe ve kuram

.011 Belirli hedeflere yönelik orta öğretim
Etkilerin ve etkililiğin değerlendirilmesi dahil
Temel numara olan 373.01 l'e, 370.112-370.118 arasında 370.1 l'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin toplumsal sorumluluk eğitimi 
373.0115
Sistemler için kullanmayın; 373.01'de sınıflayın

[.013] Değer
Kullanmayın; 373.01 l'de sınıflayın



.04 Özel konular

.042 Deneme okulları

.068 Yönetim
Kullanmayın; 373.12'de sınıflayın

.07 Eğitim, araştırma, ilgili konular
Ortaokul öğretmenleri için mesleki eğitimi 370.7123'de sınıflayın 

[.071 1 ] Yüksek eğitimde okullar ve dersler
Kullanmayın; 370.73263'de sınıflayın

.082 Orta öğretimde kadınlar [eski 376.63]
Kadınlar için orta öğretimi 376.63’te sınıflayın

.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alışları 373.3-373.9'da sınıflayın 
(373.093-373.099 değil)

.1 Orta öğretimin organizasyonu ve yönetimi; müfredat
Belirli türler ve düzeyler ile ilgili kapsamlı eserleri 373.2'de sınıflayın

.109 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alışı 373.3-373.9'da sınıflayın 
(373.1093-373.1099'da değil)

. 11 -. 18 Organizasyon ve yönetim
Temel nuniara olan 373.l'e, 371.1-371.8 arasında 37l'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin öğretmenlerin mesleki nitelikleri 373.112

Deneme okulları için 373.042'ye bkz.

.19 Müfredat
Temel numara olan 373.19'a, 375.0082-375.0088 arasında 375.008'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin mesleki eğitim müfredatı 373.196
Belirli bir konudaki öğrenilen dersleri, l.Tablo'dan 0712 notasyonunu 
kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin matematik müfredatı 
510.712; belirli tür müfredat uygulayan ortaokulların eğitim 
programlarını 373.24-373.26'da sınıflayın

.2 Orta öğretimin türleri ve düzeyleri
Devam okullarını 374.8'de, belirli bir tür ya da düzeyin organizasyon ve 
yönetimini 373.11-373.18'de, belirli okulları 373.3-373.9'da sınıflayın

.22 Resmi ve özel
Müfredatı 373.19'da sınıflayın



.222

.224

.23

.236

.238

Özel okullar
Düzeyi ve müfredatı ne olursa olsun yatılı okullar ve gündüz 
okulları
Örnek; Resmi okullar (İngiltere), temel olarak akademik nitelikli 
askeri akademiler, hazırlık okulları

Dini gruplarca desteklenen okullar için 377.8-377.9'a hkz.

Resmi okullar
Resmi ortaokulların belirli düzeylerini 373.23'de, belirli tür 
müfredatı uygulayan resmi ortaokulları 373.24-373.26'da 
sınıflayın

Ortaokulların düzeyleri
Her yaştan öğrenciye açık okulların üst sınıflarını burada sınıflayın
Bu numaranın her yaştan öğrenciye açık okullar ile ilgili kapsamlı eserler 
için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 370'de sınıflayın
Düzeyi ne olursa olsun belirli tür müfredatı uygulayan okulları 373.24- 
373.26'da, düzeyi ne olursa olsun diğer okulların müfredatını 373.19'da, 
düzeyi ne olursa olsun özel okulları 373.222'de sınıflayın

Her yaştan öğrenciye açık okulların ilk kısımları için 372.24'e bkz.

Alt düzey
Örnek: Ortaokullar
İlkokulların ileri ve temel sınıflarını izleyen sınıflar ile geçiş sınıfları 
dahil

Üst düzey
Örnek; Liseler, "sixth-form colleges" (İngiltere)
Lise denklik programları dahil

373.24-373.26 Belirli tür müfredat uygulayan okullar
Kapsamlı eserleri 373.2'de, müfredat türü ne olursa olsun özel okulları 
373.222'de sınıflayın

Akademik ve mesleki okullar

.241

373.241-373.242 Akademik okullar 
Yüksek eğitime hazırlayan okullar 
Kapsamlı eserleri 373.24'de sınıflayın

Çağdaş akademik
Bilimlere ve Çağdaş dillere ağırlık veren okullar 
Örnek: Dilbilgisi okulları (İngiltere), cimnazyumlar, liseler



.242 Klasik
Latince ve Grekçe'ye ağırlık veren okullar

.243 Askeri okullar
Orta düzeyde mesleki askeri eğitim veren okullar 
Denizcilik okulları dahil

.246 Mesleki okullar
Hem genel eğitim hem de mesleki program uygulayan okullar
Belirli konular üzerinde yoğunlaşan mesleki okullar l.Tablo'dan 0712 
notasyonu kullanılarak konuya alındı. Örneğin iş ve ticaret ortaokulu 
650.0712
Mesleki eğitim ile ilgili kapsamlı eserleri 370.113'de, yetişkinler için 
mesleki eğitimi 374.013'de sınıflayın

Askeri okullar için ayrıca 373.243'e bkz.

.25 Kapsamlı okullar
Akademik, mesleki, genel programlar uygulayan okullar 
İkili (iki yönlü) okullar dahil (İngiltere)

.26 Genel ortaokullar
Mesleki olmayan genel nihai eğitim sunan okullar 

Çağdaş ortaokullar (İngiltere) dahil

.27 Çıraklık eğitimi
Eğitim sisteminin bir parçası olarak yürütülen 
Çıraklık merkezleri dahil
Endüstrinin verdiği çıraklık eğitiminin ekonomik yönlerini 331.25922'de, 
yönetimsel yönlerini 658.3124'de sınıflayın

.28 Iş-Okul programları
Öğrencinin günün bir bölümünü okulda, diğer bölümünü genellikle kendi 
topluluğu içinde çalışarak geçirdiği programlar

.3-.9 Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre orta öğretim ve okullar
Temel numara olan 373'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Avustralya'daki ortaokullar 373.94



374 Yetişkin eğitimi
Okulların ve derslerin olağan düzeni dışında, okula gitme yaşının üzerindeki 
bireylere sunulan ve onların izlediği eğitim
Sürekli (derecesiz) eğitimi, daha ileri eğitimi, hayat boyu eğitimi, kesintisiz 
eğitimi, tekrarlanan eğitimi burada sınıflayın
Yetişkinler için özel eğitimi 371.9'da; kütüphanelerin eğitsel rolünü 021.24'de; bir 
derece, diploma, sertifika ile sonuçlanan programları programla birlikte sınıflayın. 
Örneğin lise denklik programlarını 373.238'de, üniversitelerin açık bölümlerinde 
öğrenimi 378.1554'de; belirli bir konuyla ilgili okulları ve dersleri, 0715 
notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin yetişkinler için hukuk 
dersi 340.0715

Alternatif yüksek eğitim için ayrıca 378.03'e hkz.

.001 -.007 Standart altbölümler

.008 İnsan türlerine göre tarih ve tanım

.008 2 Kadınlar
Kadınlar için yetişkin eğitimini 376.6’da sınıflayın

[.009] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 374.9'da sınıflayın

.01 Belirli hedeflere yönelik yetişkin eğitimi
Müfredatı burada sınıflayın

.012 Yetişkin temel eğitimi
Yetişkinler için okuma-yazma programları, vatandaşlık programları, 
kurtarma eğitimleri dahil

.013

[.02]

.2

[.21]

.22

Mesleki ve iş eğitimi
Belirli konulardaki okullar ye dersler, l.Tablo'dan 0715 notasyonu 
kullanılarak konuya alındı. Örneğin büro yönetimi ile ilgili bir ders 
651.30715

Ders verme ve çalışma yöntemleri
374.13'e alındı

Genel konular
Temel nuniara olan 374.l'e, 371.1-371.8 arasında 37l'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin ders verme ve çalışma yöntemleri 374.13 (eski 374.02); 
ancak bilgisayarlar ve elektronik aygıtların kullanımını 374.26, kitle iletişim 
araçlarının kullanımını 374.27'de sınıflayın
Okulları 374.8'de sınıflayın

Grup eğitimi, elektronik ortamların ve kitle iletişim ortamlarının 
kullanımı, kurumlar ve temsilcilikler

Özel ilgi gruplan
374.22'ye alındı

Grup türleri
Örnek; Özel ilgi grupları 374.21], tartışma, okuma, kendi kendine 
yardım, çalışma grupları



.27

.28

.29

.4

.409

Elektronik ortamların ve araçların kullanımı
Örnek: Televizyon [eski 374.27], bilgisayar, radyo

Kitle iletişim ortamlar nm kullanımı
Televizyon 374.26'ya alındı

Elektronik ortamlar ve araçların kullanımı için 374.26'ya hkz.

Yetişkin eğitimi için halk merkezleri

Kurumlar ve temsilcilikler
"Day-release" kurslar (İngiltere) dahil

Halk merkezleri için 374.28’e; okullar için 374.8’e hkz. 
Kütüphaneler ve kütüphane hizmetleri için ayrıca 020'ye hkz.

Mektupla eğitim yapan okullar ve kurslar

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Çağdaş dünyadaki belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alışları 
374.44-374.49'da (374.4094-374.4099 değil) sınıflayın

.44-.49 Çağdaş dünyadaki belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış
Temel numara olan 374.4'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kanada'daki mektupla eğitim yapan okullar 374.471

.8 Okullar
Örnek: Devamlılık isteyen okullar, halk liseleri, gece okulları, onaylanmış 
mesleki okullar, tatil okulları
Kurumlar ve temsilcilikler ile ilgili kapsamlı eserleri 374.29’da sınıflayın 

Mektupla eğitim yapan okullar için 374.4'e hkz.
Üniversitelerin açık hölümleri için ayrıca 378.1554'e hkz.

.809 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Çağdaş dünyadaki belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alışı
374.84-374.89'da (374.8094-374.8099 değil) sınıflayın

.84-.89 Çağdaş dünyadaki belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış
Temel numara olan 374.8'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kanada’daki okullar 374.871

.9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 374.9'a, 2.Tablo'dan 01-99 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
20.yy'da yetişkin eğitimi 374.904



Müfredat
Eğitimin birden fazla düzeyini kapsayan öğrenim programları
Belirli bir düzeyi olmayan gösteri okullarındaki müfredatı burada sınıflayın
Belirli bir düzeydeki müfredatı düzeyle birlikte sınıflayın. Örneğin ortaokullar 
373.19

Bkz. Kılavuz 375

.000 1-.0008 Standart altbölümler

.000 9 Tarihi dönemler

Bölgeleri; kişileri; belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alışı 
375.009'da sınıflayın

.001 Planlama, tasarım, yapım

.002 Zorunlu dersler

.004 Seçmeli dersler

.006 Değerlendirme ve gözden geçirme

.008 Belirli hedeflere yöneltilmiş müfredat ve ders konulan

.008 2 Uluslararası çalışmalar

.008 3 Çevresel çalışmalar

.008 4 Etnik çalışmalar

.008 5 Tüketici eğitimi

.008 6 Mesleki eğitim (İş eğitimi)

.008 8 İnsancıl eğitim (Liberal eğitim)

.009 Coğrafi ve kişilere göre ele alış
Temel numara olan 375.009'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Hindistan'daki müfredat 375.00954

.01-.03 Bibliyografya, kütüphane ve enformasyon bilimleri, ansiklopedilerle
ilgili müfredat ve dersler

Temel numara olan 375'e, 010-039 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
kataloglama ve sınıflamada müfredat 375.0253

.04 Bilgi, sistem çalışmaları, veri işleme, bilgisayar bilimi ile ilgili
müfredat ve dersler

Temel numara olan 375.04'e, 001-006'da OO'ı izleyen numaraları ekleyin. 
Bilgisayar biliminde müfredat 375.044

.05-.99 Diğer belirli konulardaki çalışmalarla ilgili müfredat ve dersler
Temel numara olan 375'e 050-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin tarihte 
müfredat 375.9
Belirli bir konunun ilkokul düzeyindeki müfredatı ve derslerini 372.3- 
372.8'de; daha üst düzeydeki müfredatı ve derslerini l.Tablo'dan 071 
notasyonunu kullanarak, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin hukuk 
müfredatı 340.071



376

[.09]

.5

.6

.63

.65

Kadınların eğitimi
Kadınlar için karma eğitimle ayrı eğitimin karşılaştırılması dahil 
Eğitimde kadınlar 370.82’ye alındı

Eğilimde cinsiyet ayırımı için ayrıca 370.19345'e hkz.

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 
Kullanmayın; 376.9'da sınıflayın 

Manastır eğitimi 
Düzeye göre kadınların eğitimi

Kız çocukların ilkokul eğitimini 372'de sınıflayın

Orta eğitim
Orta öğretimde kadınlar 373.082’ye alındı
Belirli okulları 373.3-373.9, belirli konuları 373.1-373.2'de sınıflayın

Yüksek eğitim
Yüksek öğretimde kadınlar 378.0082’ye alındı 
Belirli konuları 378.01-378.38'de sınıflayın 

Kadın yüksekokulları için 376.8'e hkz.

Kadın yüksekokulları
Kadınlar için belirli yüksekokulları 31 S.4-318.9'da sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 376.9'a, 2.Tablo'dan 01-99 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
kadınların eğitiminde önemli kişilerin toplu biyografileri 376.922

Okullar ve din

.14

.3

.6

Okullar ve dinin aşağıda belirtilmemiş yönlerini eğitim içinde konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin New York City'deki Katolik ortaokullar 373.7471 
(377.827471 değil)

Din ve laik eğitim
Serbest saatler dahil 

Resmi okullarda dini ibadet 
Örnek: Sabah duası, dua

Manastır okulları 
Misyoner okulları

Misyonerlik çalışmalarının bir parçası olarak dini organlar tarafından işletilen 
okullar

377.8-377.9 Dini gruplar tarafından desteklenen okullar
Kapsamlı eserleri 377'de; dini gruplar tarafından desteklenen kadın okullarını 
376'da; belirli bir okulu düzeyi ile birlikte sınıflayın. Örneğin belirli bir orta 
okul 373.3-373.9'un uygun altbölümünde

Manastır okulları için 377.3'e, misyoner okulları için 377.6'ya hkz 
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.8 Hıristiyan gruplar tarafından desteklenen okullar
Temel numara olan 377.8'e, 281-289 arasında 28'i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Roma Katolik okulları 377.82

Diğer gruplar tarafından desteklenen okullar
Temel numara olan 377.9'a, 292-299 arasında 29'u izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Müslüman okulları 377.97

378 Yüksek eğitim

378.001-.009
.01-.05
.1
.2
.3
.4-.9

.001 
[.001 3]

.002-.005 

.006 

[.006 8]

.007

[.007 11]

.007 9

.008 

.008 2

Daha üst düzeylerdeki özel eğitimi 371.9'da; belirli bir konudaki yüksek eğitim 
kurumlarmı l.Tablo'dan 0711 notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin hukuk okulları 340.0711

ÖZET
Standart altbölümler 
[Yüksek eğitimin genel konulan]

Yüksek eğitim kurumlarmm organizasyon ve yönetimi; müfredat 
Akademik dereceler 
Öğrenci finansmanı
Çağdaş dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre yüksek eğitim 

ve kurumlan

Felsefe ve kuram
Değer

Kullanmayın; 378.01'de sınıflayın 

Standart altbölümler 

Organizasyonlar ve yönetim 
Yönetim

Kullanmayın; 378.l'de sınıflayın

Eğitim, araştırma, ilgili konular
Yüksekokul ve üniversite öğretmenlerinin mesleki eğitimini 
370.7124'de sınıflayın

Yüksek eğitimde okullar ve dersler
Kullanmayın; 370.73264'de sınıflayın

Yarışmalar ve ödüller
Mali destek için kullanmayın; 378.3'de sınıflayın

İnsan türlerine göre tarih ve tanım
Yüksek öğretimde kadınlar [eski 376.65]

Kadınlar için yüksek öğretimi 376.65’te sınıflayın



.009

.01

.02

.03

.05

.052

.053

.054

.055

.1

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Çağdaş dünyadaki belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alışı
378.4-378.9'da (378.0094-378.0099 değil) sınıflayın

Belirli hedeflere yönelik yüksek eğitim
Etkilerin ve etkinliğin değerlendirilmesi dahil
Temel numara olan 378.0l'e, 370.112-370.118 arasında 370.1 l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin profesyonel eğitim 378.013

Mali yönetim
Harçlar ve eğitim ücretleri dahil
Devlet desteği alan üniversite ve yüksekokulların mali yönetimini 
379.118'de sınıflayın

Alternatif (geleneksel olmayan) yüksek eğitim
Örnek: Özerk üniversiteler, açık üniversiteler, duvarsız üniversiteler; 
dışardan alınabilen dereceler, bağımsız öğrenim planlan, öğreneni merkez 
alan eğitim, açık öğrenim
Alternatif (geleneksel olmayan) kurumların sahipliği ve denetimini
378.04-378.05, dışardan devam edilen dersleri 378.1554'de sınıflayın

Yetişkin eğitimi için ayrıca 374'e hkz.

378.04-378.05 Yüksekokul ve üniversite türleri
Kapsamlı eserleri 378'de; belirli kurumlan 378.4-378.9'da; belirli bir 
konudaki yüksekokulları ve üniversiteleri konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
West Point'teki ABD Askeri Akademisi 355.0071173

Özel yüksekokullar ve üniversiteler
Dini gruplar tarafından desteklenen okullar için 377.8-377.9'a hkz.

Resmi yüksekokullar ve üniversiteler

Kent, ilçe, bölge yüksekokulları ve üniversiteleri

Eyalet, il yüksekokulları ve üniversiteleri
Bu numaranın merkezi hükümet tarafından denetlenen kurumlar ile 
ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 378.05'de 
sınıflayın

Aıazi tahsis kurumlan için 378.054'e hkz.

Arazi tahsis kurumlan

Ulusal yüksekokullar ve üniversiteler

Organizasyon ve yönetim; müfredat
Mali yönetimi 378.02'de sınıflayın



378.100 I-.IOO 9
ÖZET

Standart altbölümler
.101-.107 [Genel konular]
.11 Kadrolar
.12 Öğretim üyeleri
.14 Yüksekokul öğrenim ydı
.15 Kurumların türleri ve düzeyleri
.16 Eğitsel ölçüm ve öğrenci yerleştirme
.17 Ders verme ve çalışma yöntemleri
.18 Okul disiplini
.19 Diğer konular

100 1-.100 8 Standart altbölümler

100 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Çağdaş dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alışı 
378.4-378.9'da (378.10094-378.10099 değil) sınıflayın

101 Yönetim

101 1 Yönetim organları
Örnek: Kurullar, mütevelliler, fakülte senatoları ve konseyleri

101 2 Politikalar ve düzenlemeler

103 Toplumla ilişkiler
Örnek: Yüksek eğitim kurumlarmm sunduğu kamu hizmetleri

104 Yüksekokullar ve üniversiteler arastnda işbirliği
Belirli işbirliği uygulamalarını konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
bilgisayar ağlarında işbirliği 004.6

105 Kayıt
İleri yerleştirme dahil
Temel numara olan 378.105'e, 371.216-371.219 arasında 371.21'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin giriş koşulları 378.1057

107 Yönetimin özellikleri
Planlama, organizasyon, yönetim, eşgüdüm, rapor hazırlama, karar 
verme, önderlik
Yönetimde öğrenci katılımı dahil

, 11 Kadrolar
Personel yönetimini burada sınıflayın

.111 Akademik kadrolar
Örnek: Yüksekokul ve üniversite başkanları, akademik bölümlerin 
dekanları

Öğretim üyeleri için 378.12'ye hkz.
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.112

.12

.121

.124

.125

.142

.146

.15

.1542 

.154 3

.1544

.155

.155 2

.155 3

Akademik olmayan kadrolar

Örnek: Kadınların ve erkeklerin dekanları, danışmanlar

Öğretim üyeleri

Akademik ayrıcalıklar, haklar, muafiyetler, sorumluluklar 

Akademik özgürlük dahil 
Görev süresini 378.122'de sınıflayın

Organizasyon

Örnek: Hiyerarşi, iş yükü, görev süresi

Kişisel ve mesleki nitelikler

Yüksekokullarda ve üniversitelerde öğretim

Ders verme ve çalışma yöntemleri için 378.17'ye hkz.

Yüksekokul öğrenim yılı

Okul takvimi dahil

Yaz okulu 

Tam yıl okul

Kurumların türleri ve düzeyleri

Belirli kurumlan 378.4-378.9'da, düzeyi ne olursa olsun organizasyon ve 
yönetimin belirli konularım 378.101-378.146, 378.16-378.19'da sınıflayın

Alt düzey kurumlan

Profesyonel programlar uygulamayan, genellikle ileri dereceler 
vermeyen akademik kurumlar

Dört yıllık yüksekokullar

İki yıllık yüksekokullar
Ön lisans yüksekokulları dahil

Halk yüksekokulları için ayrıca 378.052'ye hkz.

Gece yüksekokulları

Üniversiteler

Çok çeşitli akademik ve profesyonel çalışmalar sunan kurumlar 

Lisans bölümleri
Daha alt dereceler, örneğin bachelor (BA, BS) derecesi veren 
bölümler

Lisansüstü bölümler ve okullar
İleri dereceler veren programlar uygulayan okullar ve bölümler 
Doktora öncesi programlan burada sınıflayın



155 4 Üniversitede dışarıya ders verilen bölümler
Gece yüksekokulları için 378.1544'e hkz.

. 16 Eğitsel ölçüm ve öğrenci yerleştirme

. 166-. 167 Eğitsel testler, ölçümler, notlama sistemleri

Temel numara olan 378.16'ya, 371.26-371.27 arasında 371.2'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin yüksekokul giriş kurulu 
sınavlarının kullanımı 378.1664

.168

.169

.17

.18

.19

.194

.196-. 198

.199

Kredi ve kredi sistemleri

Yüksekokul düzeyi sınav programları dahil

Öğrenci hareketliliği

Okulu terk etme, nakil dahil

Ders verme ve çalışma yöntemleri

Temel numara olan 378.17'ye, 371.3028-371.39 arasında 371.3'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin seminerler 378.177

.2

.24

.241

.242

.25

.28

Okul disiplini

Temel numara olan 378.18'e, 371.51 -371.59 arasında 371.5'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin öğrenci yönetimi 378.189

Diğer konular

Rehberlik ve danışmanlık

Temel numara olan 378.194'e, 371.42-371.46 arasında 371.4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin eğitim açısından rehberlik 378.19422

Fiziki tesis, sağlık ve güvenlik, öğrenci

Temel numara olan 378.19'a, 371.6-371.8 arasında 37l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin öğrenci huzursuzluğu 378.1981

Müfredat

Temel numara olan 378.199'a, 375.0082-375.0088 arasında 375.008'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin mesleki eğitim 378.1996
Belirli bir konuyla ilgili dersleri l.Tablo'dan 0711 notasyonunu 
kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin matematik müfredatı 
510.711

Akademik dereceler
Kazanılmış dereceler

Ders, ikâmet, konu yükümlülükleri 

Tez ve bilimsel inceleme (dissertasyon) yükümlülükleri 

Tezlerin hazırlanmasını 808'de sınıflayın 

Onursal dereceler 

Kostümler ve simgeler



Öğrenci finansmanı
Belirli bir alandaki öğrencilerin finansmanını l.Tablo'dan 071 notasyonunu 
kullanarak, alanla birlikte sınıflayın. Örneğin tıp eğitimi 610.711

.33

.34

.35

.36

.362

.365

.38

A-.9

379

378.33-378.36 Gelir kaynakları

Kapsamlı eserleri 378.3'de, emekli askerlerin eğitim akçelerini 362.8682'de 
sınıflayın

Yardımlaşma ve bağışlar 

Burslar

Eğitim değiş tokuşları

Yüksekokul çalışmalarının uluslararası çalışmalar için verilen yardımlarla 
finansmanı
Eğitim değiş tokuşları ile ilgili kapsamlı eserleri 370.196'da sınıflayn 

Borçlar ve istihdam 

Borçlar 

İstihdam

Maliyetler ve harcamalar

Çağdaş dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre yüksek eğitim 
ve kurumlan

Rehberleri burada sınıflayın
Temel numara olan 378'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Meksika'da yüksek eğitim 378.72
(Seçenek: belirli bir yüksekokul ya da üniversiteye yerel vurgu ve daha kısa 
bir numara verilmek isteniyorsa, bir harf ya da sembol kullanarak en öne alın. 
Örneğin Güney Afrika Üniversitesi 378.S [378.4'den önce])
Bir üniversiteye bağlı bir okulu, enstitüyü ya da yüksekokulu l.Tablo'dan 071 
notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin Harvard Hukuk 
Okulu 340.07117444. Belirli bir kurumun mezununu kurumla birlikte, 
öğretim üyelerini 378.12'de, yöneticileri 378.1 l'de sınıflayın

Eğitimde devlet düzenlemeleri, denetimi, desteği
Eski başlık: Eğitim ve devlet 
370-378'de yer almayan
Eğitim bölümlerinin yönetimini 351.85l'de, bakanlar kurulu düzeyindeki 
eğitim bölümlerinin yönetimini 351.085l’de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 371.2 ile 379



ÖZET
379.09 Tarihi coğrafi, kişilere göre ele alış

.1 Resmi eğitimin finansmanı, gözetimi, denetimi

.2 Halk eğitimi ve devlet

.3 Özel eğitim ve devlet
A-.9 Çağdaş dünyadaki belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre halkın

eğitiminin devletçe düzenlenmesi, denetlenmesi, desteklenmesi

.09

.11

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Çağdaş dünyadaki belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alışı 379.4- 
379.9'da (379.094-379.099 değil) sınıflayın

Resmi eğitimin finansmanı, gözetimi, denetimi

.112

.113

.114

.118

.119

.12

.121 

.121 2 

.121 4 

.121 5 

.121 6 

.122

379.11 -379.13 Finansman
Kapsamlı eserleri 379.1 l'de sınıflayın

Resmi eğitimde mali yönetim
Genel yaklaşım; maliyetler, harcamalar, kaynakların tahsisi ve yönetimi, 
bütçeler, bütçe hazırlama, mali raporlar
Belirli bir alandaki okulların mali yönetimini l.Tablo'dan 071 
notasyonunu kullanarak alanla birlikte sınıflayın. Örneğin tıp okullarının 
maliyeti 610.711; fon kaynakları 379.13

İlk öğretim

Orta öğretim

Yetişkin eğitimi

Yüksek eğitim

Özel eğitim

Merkezi hükümetler tarafından yapılan yardım
Merkezi hükümetler tarafından işletilen okulların ve eğitim sistemlerinin 
mali yönetimini 379.1 l'de, gelir kaynaklarını 379.13'de sınıflayın

Ulusal hükümetler tarafından
İlk ve orta öğretim için

Yüksek eğitim için

Yetişkin eğitimi için

Özel eğitim için

Eyalet, il, bölge hükümetleri tarafından
Temel numara olan 379.122'ye, 379.1212-379.1216 arasında 379.12l'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin yetişkin eğitimi için destek 
379.1225

Yerel yönetimler tarafından
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.13

.15

.151 

.152 

.153 

.153 1 

.153 5

.155 

.155 2 

,156

Gelir kaynakları
Örnek: Tahvil ihracı, vergilendirme, halk okullarındaki eğitim ücretleri, 
fatura sistemi

Daha üst yönetim düzeylerinden yardım için ayrıca 379.12'ye bez.

Gözetim ve denetim

379.151-379.153 Yönetim düzeyine göre
Kapsamlı eserleri 379.15'de, düzeyi ne olursa olsun gözetim ve denetim 
öğelerini 379.154-379.158'de sınıflayın

Ulusal

Eyalet, bölge, il 

Yerel
Okul kurulları 

Okul bölgeleri
Merkezileştirme ve pekiştirme dahil

379.154-379.158 Gözetim ve denetimin öğeleri
Kapsamlı eserleri 379.15'de sınıflayın

Politika, planlama, ilgili öğeler
Okul değerlendirme, itibar belirleme dahil
Öğretmenlerin değerlendirilmesini 371.144, değerlendirme ve 
standartları 379.158'de sınıflayın

Müfredatın ve okutulan derslerin gözetimi ve denetimi
Mesleki eğitim programları

Eğitim malzemesinin gözetimi
Örnek: Kütüphane kitapları, ders kitapları

Öğretmenlerin, yöneticilerin, onların etkinliklerinin gözetimi
Sertifika verme, kayıt, görev süresi gibi personel eylemlerinin 
gözetimini burada sınıflayın
Personel yönetimini 371.l'de sınıflayın

Okul standartları ve değerlendirme
Yüksek eğitimde bir gözetmen yetkisiyle çalışan ve okul 
standartlarının değerlendirilip geliştirilmesinde önemli rol oynayan 
devlet komisyonlarını burada sınıflayın
Belirli bir konuda öğretim yapan okulların değerlendirilmesini 
I .Tablo'dan 07 notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin kütüphanecilik okullarının değerlendirilmesi 020.711



.2 Halk eğitimi ve devlet
Eğitim politikasını burada sınıflayın
Halkın eğitiminde dini 377.l'de; özel eğitimin devlet tarafından düzenlenmesi, 
denetimi, desteklenmesini 379.3'de sınıflayın

Finansman, gözetim, denetim için 379.l'e hkz.

.201 Kuram
Amaçlar, hedefler, değerler; politik süreçlerin eğitimin niceliği ve 
niteliği üzerindeki etkisi

.209 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Modem dünyadaki belirli kıtaların, ülkelerin, yerlerin ele alınışını
379.4-379.9'da (379.2094-379.2099 değit) sınıflayın

.23 Zorunlu eğitim
Okuldan ayrılma yaşı dahil

.24 Cehaletin azaltılması

.3 Özel eğitim ve devlet
Özel eğitimin devlet tarafından düzenlenmesi, denetlenmesi ve 
desteklenmesini burada sınıflayın

.32 Mali yardım

.322 İlk ve orta öğretim

.324 Yüksek eğitim

.326 Yetişkin eğitimi

.328 Özel eğitim

.34 Gözetim ve denetim

.342 İlk ve orta öğretim

.344 Yüksek eğitim

.346 Yetişkin eğitimi

.348 Özel eğitim

.4-.9 Modern dünyadaki belir
eğitiminin devletçe düzenlenmesi, denetlenmesi, desteklenmesi

Temel numara olan 379'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
ABD’de halk eğitiminin devlet tarafından düzenlenmesi 379.73



380 Ticaret, iletişim, taşımacılık
Standart altbölümler için 380.01-380.09'u kullanın
Belirli başlıklar altında belirtilen eklemeler, değişiklikler, iptaller, istisnalar 
dışında * ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleme yapın:

06 Kuruluşlar ve yönetim
065 Ticari kuruluşlar

Örnek: sahıs mülkiyeti, ortaklık, şirketler, kamu ve özel 
şirketler, birleşmeler
065'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Fransa'da ticari kuruluşlar 06544 

068 Yönetim
Kamu ve özel politika, planlama, program, önerileri 
burada sınıflayın

09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli ticari kuruluşları 065'de sınıflayın

Kamu düzenlemesi ve denetimini 351.8'de sınıflayın 
Bkz. Kılavuz 380

ÖZET
380.1 Ticaret (Alım-satım)
381 tç ticaret
382 Uluslararası ticaret (Dış ticaret)
383 Posta iletişimi
384 İletişim Telekomünikasyon
385 Demiryolu taşımacılığı
386 İç sular ve feribot taşımacılığı
387 Su, hava, uzay taşımacılığı
388 Taşımacılık (Ulaştırma) Yüzey taşımacılığı
389 Metroloji ve standardizasyon

*Ticaret (Alım-satım)
Pazarlama, depolamayı burada sınıflayın
Tüketim ite ilgili disiplinlerarası eserleri 339.47'de; arz ve talebi 338.1- 
338.5'de; ticaretle ilgili işletmelerin sınırlayıcı uygulamalarını 338.6-338.8'de 
sınıflayın

Iç ticaret için 381'e; dış ticaret için 382’ye; kooperatif pazarlaması için 
334.6813801'e hkz.
Bkz. Kılavuz 380.1 ve 381, 382; 380.1 ile 658.8

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



. 102 9 Çeşitli ticari konular
Çeşitli ticari konular ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
Belirli mallar ve hizmetlerle ilgili çeşitli ticari konulan 
l.Tablo'dan 029 no^syonunu kullanarak mal ve hizmetlerle 
birlikte sınıflayın. Örneğin aletleri satın alanlar için hazırlanmış 
rehberler 621.900296
Çoğu durumda, 380.14500029 hariç, 380. Tin altbölümleriyle 
birlikte l.Tablo'dan 029 notasyonu kullanılmaz.

Bkz. Kılavuz 380.1 ve 381, 382

Değerlendirme ve satınalma rehberleri
Kullanmayın; 381.33'de sınıflayın

Ticaret politikaları
Belirli mal ve hizmetlere, belirli mal ve hizmet gruplarına ilişkin ticaret 
politikalarını 380.14'de sınıflayın

Belirli mal ve hizmetler ile belirli mal ve hizmet grupları

*Tarım ürünleri
Çeşitli ticari konular

630.209'a alındı

Belirli ürünler
Temel numara olan 380.14l'e, 633-638 arasında 63'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin pirinç 380.141318

[.102 97]

.13

.14 

.141
[.141 029]

.141 3-141 8

.142
[.142 029]

.142 2-142 9

.143
[.143 029]

.143 1

[.143 102 9]

.143 13-.143 17

*Maden sanayii ürünleri
Ticari çeşitli konular 

553.029'a alındı 

Belirli ürünler
Temel numara olan 380.142'ye, 553.2-553.9 arasında 553'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin petrol 380.142282

*tstihraç sanayii ürünleri
Çeşitli ticari konular

639.029'a alındı
Omurgasızların ve soğukkanlı omurgalıların kültüründen elde edilen 
ürünler

Böcek kültürü ürünlerini 380.1418'de sınıflayın 

Çeşitli ticari konular 
639.029'a alındı 

Belirli ürünler
Temel numara olan 380.143l'e, 639.3-639.7 arasında 639'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin istiridyeler 380.143141 *

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



. 143 2-143 9 Balıkçılık, balina avcılığı, avcılık, tuzak avcılığı ürünleri
Temel numara olan 380.143'e, 592-599 arasında 59'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin ayı postlarını 380.143974446'da, 
kabuklu ve omurgalı su hayvanları avcılığı endüstrisi ürünleriyle 
ilgili kapsamlı eserleri 380.1437'de sınıflayın

.144 *Insan ticareti (köle ticareti)

.145 *îkincil sanayiler ve hizmetlerin ürünleri
Standart altbölümler için 380.1450001-380.1450009'u kullanın 
Temel numara olan 380.145'e, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin
giyim 380.145687

Bkz. Kılavuz 709.2 ile 380.1457092

İletişim
384'e alındı

Taşımacılık
388'e alındı

381

381-382 Genel iç ticaret ve uluslararası ticaret
Pazarlamayı burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 380.l'de; arz ve talebi 338.1-338.5’de; sınırlayıcı uygulamaları, 
ticaretle uğraşan işletmeleri 338.6-338.8'de sınıflayın

*İç ticaret
Bkz. Kılavuz 380.1,381,382

[.029 6] Değerlendirme ve satınalma el kitapları
Kullanmayın; 381.33'de sınıflayın

1 ^Perakende ticaret
Sergiler ve gösterimler, telefonla pazarlama, telefonla satış, televizyonla satış 
dahil
Tüketici sorunları ve bunların çözümlerini 381.3'de; belirli mal ve hizmetlerin 
perakende satışını, belirli mal ve hizmet gruplarının perakende satışını 
381.4'de sınıflayın
Telefonla sipariş alan işletmeler, telefonla satış kuruluşları 381.142'de 
sınıflanır

Tüketici kooperatifleri için 334.5'e hkz.

. 12 *Zincir mağazalar
Belirli bir alım satım düzenleri olan zincir mağazaları 381.14'de sınıflayın 

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



.13

.14

.141

.142

.147

.148

.149

.15

.17

.18

.19

.192

.195

.2

.32

*Acente konumundaki işletmeler
Belirli bir alım satım düzeni olan acentelikleri 381.14’de sınıflayın

Alım satım düzenine göre perakende kanalları 

*Büyük mağazalar

*Posta siparişi ve *telefon siparişi ile satış yapan kumluşlar 
Televizyonla satış kuruluşları dahil

*Kolaylık sağlayan mağazalar 

*Süpermarketler 

^İndirimli satış mağazaları 

*Fabrika satış mağazaları 

* Müzayedeler

*Açıkhava ve sokak pazarları 
Panayırlar dahil
Kullanılmış mal satan açıkhava ve sokak pazarlarını 381.19'da sınıflayın

^Kullanılmış mal satışları
Müzayedeler için 38l.l7'ye hkz.

*Bit pazarları

Garaj, bahçe, apartman satışları

*Toptan ticaret
Belirli mallar ve belirli mal gruplarının toptan ticaretini 381.4'de sınıflayın

Ticaret politikası
Tüketici sorunları ve onların giderilmesini, tüketiciliği (consumerism) burada 
sınıflayın
İç ticaretin belirli türlerine göre ticaret politikasını 381.1-382.2, 381.5'de; 
belirli mal ve hizmetlere, belirli mal ve hizmet gruplarına göre ticaret 
politikasını 381.4'de sınıflayın

Tüketici hareketleri
Tüketici hareketlerinin belirli etkinliklerini 381.33-381.34'de sınıflayın 

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



.33 Tüketicinin bilgilendirilmesi
Resmi ve özel gruplar tarafından tüketicilere bilgi sağlanması 
Araştırma, ürünlerin sınanması dahil
Satın alınacak malların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı eserleri [csA/ 
658.72], disiplinlerarası değerlendirme ve satınalma el kitaplarını burada 
sınıflayın
Ev aletleri ve kişisel ürünler ve hizmetleri konusunda değerlendirme ve 
satınalma rehberleri ile tüketici eğitimini 640.73'de; belirli mal ve 
hizmetlerin değerlendirme ve satınalma el kitaplarını l.Tablo'dan 0297 
notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin aletlerin 
değerlendirilmesi için el kitapları 621.900297

.34 Tüketicinin korunması
Ürün kalitesi ve güvenliğinin, reklamlar ve etiketlemede doğruluğun 
arttırılması için üreticilere ve satıcılara yönelik resmi ve özel eylemler
Ürün felaketlerini 363.19'da sınıflayın

.4 Belirli mal ve hizmetler ile belirli mal ve hizmet grupları
Tüketimi, belirli mallarla ilgili ticaretin hacmi, tutarı ve türünün bir ölçüsü 
olarak ele alan eserleri burada sınıflayın
Temel numara olan 381.4'e, 380.141-380.145 arasında 380.14'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin pirincin iç ticareti 381.41318; ancak tarım 
ürünleriyle ilgili çeşitli ticari konular 381.41029'dan 630.209'a, maden 
sanayii ürünleriyle ilgili çeşitli ticari konular 381.42029'dan 553.029'a, 
diğer maden sanayileriyle ilgili çeşitli ticari konular 381.43029'dan 
639.029'a, omurgasız ve soğuk kanlı omurgalıların kültür ürünleriyle ilgili 
çeşitli ticari konular 381.431029'dan 639.029'a alındı
Belirli mal ve hizmetlerin tüketimi ile ilgili disiplinlerarası eserleri 339.48'de 
sınıflayın

.5 *Bölgelerarası ve eyaletler arası ticaret
Tek bir yönetim biriminin parçaları arasındaki ticaret
Belirli tür bölgelerarası ve eyaletlerarası ticareti 381.1-381.2'de; belirli mallar 
ve hizmetler ile belirli mal ve hizmet gruplarının bölgelerarası ve 
eyaletlerarası ticaretini 381.4'de sınıflayın

382 *Uluslararası ticaret (Dış ticaret)
Uluslar ve onların kolonileri, valilikleri, emirlikleri arasındaki ticareti burada 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 380.1 ve 381, 382 

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



ÖZET
382.01-.09 Standart altbölümler

.1 Uluslararası ticaretin genel konuları

.3 Ticaret politikası

.4 Belirli mal ve hizmetler ile belirli mal ve hizmet grupları

.5 İthalat (Dışalım)

.6 İhracat (Dışsatım)

.7 Gümrük tarifesi politikası

.9 Ticaret anlaşmaları ve bunların uygulanması

.09

.104 2

.104 4 

.17

.173

.174

Felsefe ve kuram
Kuramları 382.104'te sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 382.09'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İngiltere'nin uluslararası ticareti 382.0941; sonra iki ülke, bölge, 
yer, alan arasındaki ticaret için Ot ekleyin ve tekrar 2.Tablo'dan 1-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin İngiltere ile komünist blok arasındaki 
ticaret 382.094101717
Vurgulanmak istenen ülkeye, bölgeye, alana notasyonda öncelik verin. 
Eşit ağırlıklı vurgu söz konusuysa, alan notasyonları içinde ilk gelen 
hangisiyse ona öncelik verin

(Seçenek: Yerel vurgu gerektiren ülke, bölge, alan, yere notasyonda 
öncelik verin. Örneğin ABD'deki kütüphaneler, İngiltere ile ABD 
arasındaki ticareti 382.097304l'de sınıflarlar)

.1 Uluslararası ticaretin genel konuları
Uluslararası iktisat için ayrıca 337'ye bkz.

.104 Kuramlar
Uzmanlaşma ve karşılaştırmalı avantajlar

Belirli bir üretim türüyle uğraşan bir alanın, iklim; sermaye, emek, 
toprak ve diğer doğal kaynaklar arzı; ulaşım, pazara yakınlık gibi 
yararlandığı avantajlar

Uluslararası pazarlarda fiyat belirleme

Ödemeler dengesi
Bir ülkenin vatandaşları ve hükümeti ile diğer tüm ülkelerin vatandaşları 
ve hükümetleri arasındaki her türlü ticari ve mali alış verişlerden 
kaynaklanan ödemeler ve gelir arasındaki ilişki
Ticaret dengesini burada sınıflayın

Sermaye işlemleri
Uzun ve kısa vadeli borçlar ve kredilerle ilgili gelir ve ödemeler 
arasındaki ilişki

Döviz hareketleri
Altın hareketleri, parasal koşulların dünya ticaretiyle ilişkisi dahil 

tStandart altbölümler için 00 kullanın; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



Ticaret politikası
Ticaretin belirli yönleri ve türlerine göre politikaları 382.l'de, 382.5-382.9'da; 
belirli mal ve hizmetler, belirli mal ve hizmet türlerine göre politikaları 
382.4'de; ekonomik emperyalizmi 337'de sınıflayın

Belirli mal ve hizmetler ile belirli mal ve hizmet grupları
Tüketimi, belirli mallarla ilgili ticaretin hacmi, tutarı ve türünün bir ölçüsü 
olarak ele alan eserleri burada sınıflayın
Temel numara olan 382.4'e, 380.141-380.145 arasında 380.14'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin pirincin dış ticareti 382.41318; ancak tarım 
ürünleriyle ilgili çeşitli ticari konular 382.41029'dan 630.209'a, maden 
sanayii ürünleriyle ilgili çeşitli ticari konular 382.42029'dan 553.029'a, diğer 
maden sanayileri ile ilgili çeşitli ticari konular 382.43029'dan 639.029'a, 
omurgasız ve soğuk kanlı omurgalıların kültür ürünleriyle ilgili çeşitli ticari 
konular 382.431029'dan 639.029'a alındı
Belirli mal ve hizmetlerin tüketimi ile ilgili disiplinlerarası eserleri 339.48'de 
sınıflayın

*îthalat (Dışalım)
Gümrük tarifeleri dışındaki ticaret engellerini burada sınıflayın
Belirli ürün ve hizmetler ile belirli ürün ve hizmet gruplarının ithalatını 
382.4'de; bir ülkenin birleşik ithalat ve ihracatını, iki ülke arasındaki ticareti 
382.09'da; ticarete ilişkin gümrük tarifesi dışındaki sınırlamalarla ilgili 
sözleşmeleri 382.9'da sınıflayın

Gümrük tarifesi politikaları için 382.7'ye hkz.

İthalat kotaları 

İthalatla ilgili ambargolar 

İthalat lisansları

*İhracat (Dışsatım)
Belirli ürün ve hizmetler ile belirli ürün ve hizmet gruplarının ihracatını 
382.4'de; bir ülkenin birleşik ithalat ve ihracatını, iki ülke arasındaki ticareti 
382.09'da sınıflayın

.61 Belirli ihracat pazar alanlarının yapısı ve kullanılması

.610 9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Malların ihraç edildiği alanı burada sınıflayın 
Ürünlerin ihraç edildiği alanı 382.609'da sınıflayın

.63 İhracat politikası
Sübvansiyonlar, ihracatçılara verilen hizmetler dahil 

ihracat denetimi ve sınırlamaları için 382.64'e hkz.
*380’de belirtildiği gibi ekleyin

.52

.53

.54

.6



.7

.71

.72

.73

.75

.752

.753

.78

.782

.788

.9

.909

.91

İhracat denetimi ve sınırlamalar 
Lisans verme, teftiş dahil

Gümrük tarifesi politikası
Örnek: Gümrük iadesi (redd-i rüsum)
Ticaret engelleri ve kısıtlamaları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Gümrük vergilerinin vergi yönlerini 336.26'da, ticaret engelleri ile ilgili 
anlaşmaları 382.9'da; belirli mallar ve belirli mal gruplan ile ilgili gümrük 
tarifesi politikalarını 382.4'de sınıflayın

Ticarete getirilmiş gümrük tarifesi dışındaki engeller için 382.5'e hkz. 

Serbest ticaret (Gümrüksüz)

Varidat amaçlı (mali) gümrük tarifesi 

Koruyucu ve engelleyici gümrük tarifesi 

Tek ve çok kolonlu tarifeler

Tek kolonlu tarifeler 
Her mal için tek tarife

Çok kolonlu tarifeler
Belirli kaynak ülkeleri tercih eder biçimde hazırlanmış, aynı mal için 
farklı tarifeler
Örnek: Genelleştirilmiş sistem tercihi 

Muafiyetler (Bağışıklıklar)

Kişisel ve kurumsal
Örnek: Eğitim amaçlarıyla kullanılan mallar, yabancı hizmet 
personelinin ayncahklan, turistlerin ayrıcalıkları

Yardım kaynakları

Ticaret anlaşmaları ve bunların uygulanması
Ticarete ilişkin gümrük tarifesi dışındaki engellerle, gümrük tarifeleriyle ilgili 
anlaşmaları burada sınıflayın
Diğer belirli konularla ilgili ticaret anlaşmalarını 382.1,382.4-382.6'da; bu 
amaçla yapılmış genel ekonomik işbirliği ve uluslararası anlaşmaları 337'de; 
anlaşmalarla ilgili metinleri ve tartışmaları 341.754'de sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Çok taraflı anlaşmaları 382.9l'de, belirli ülkeler tarafından yapılmış 
anlaşmaları 382.93-382.99'da sınıflayın

Çok taraflı anlaşmalar ve gümrük birlikleri
İkili anlaşmaları 382.93-382.99'da sınıflayın

Genel Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması (GATT) için 382.92'ye 
hkz.



.911

.913

Genel olarak alanlar, bölgeler, yerler
Temel numara olan 382.91 l'e, 2.Tablo'dan 11-19 arasında - Ti zleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Batı Yarıküresi 382.911812

Eski dünyada
Temel numara olan 382.9 Te, 2.Tablo'dan 31-39 arasında -3 u Eleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin eski Yunan 382.9138

.914 

.914 2 

.914 3 

.914 7

.915-.919

.92

.93-.99

382.914-382.919 Modem dünyada
Kapsamlı eserleri 382.9 Tde sınıflayın

Avrupa'da
Avrupa Ekonomik Topluluğu (Avrupa Ortak Pazarı; EEC (AET)) 

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA [ASTB])

Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (COMECON)
Eski başlık: Doğu Avrupa Ekonomik Organizasyonu

Diğer ülkeler ve bölgelerde
Temel numara olan 382.9Te, 2.Tablo'dan 5-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin güneybatı Asya 382.9159

Genel Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması (GATT)

Belirli ülkelere göre
Temel numara olan 382.9'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İngiltere'nin ticaret anlaşmaları 382.941; sonra ikili anlaşmalar 
için 0* ekleyin ve tekrar 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. Öırcğin 
Ingiltere ve Fransa arasındaki anlaşmalar 382.941044
Vurgulanan ülkeye notasyonda öncelik verin. Eşit ağırlıkla vurgulama söz 
konusuysa, alan notasyonlarındaki sıralamada önce gelene öncelik verin 

(Şeçenek:Yerel vurgu gerektiren ülkeye notasyonda öncelik verin. 
Örneğin ABD’deki kütüphaneler, İngiltere ile ABD arasındaki 
anlaşmaları 382.973041 ’de sınıflarlar)

383-388 İletişim ve taşımacılık
iletişim ve taşımacılık, taşımacılık ile ilgili kapsamlı eserleri 388'de, iletişim ile 
ilgili kapsamlı eserleri 384'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 383-388

383 Posta iletişimi
iletişim ile ilgili kapsamlı eserleri 384'de sınıflayın 

Pulculuk (fılateli) için ayrıca 769.56'ya hkz.
Bkz. Kılavuz 383-388

*Standart altbölümler için 00 kullanın; l.Tablo'nun başındaki talimatlara bkz.



.06

[.09]

.1

.12

.1202

.1205

.122

.123

.124

.125

.14

.141

Kuruluşlar ve yönetim
Posta örgütlerini 383.4'de sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 
Kullanmayın; 383.49'da sınıflayın

Posta işlemleri

Posta sınıfları
Standart altbölümler için 383.12001-383.12009'u kullanın
Belirli bir posta sınıfına ilişkin belirli hizmetleri, hizmetle birlikte 
sınıflayın. Örneğin özel ulak mektuplar 383.183

383.120 2-383.120 5 Özel sınıflar
Kapsamlı eserleri 383.12’de sınıflayın 

Ücretsiz posta
Örnek; Ücretsiz mektup ayrıcalığı 

Postalanamaz malzeme
Örnek: Yanıltıcı reklam ve tanıtma, müstehcen ve yıkıcı yayınlar

Mektuplar, kartpostallar, damgalı malzeme 
Birinci sınıf postayı burada sınıflayın

Gazeteler ve süreli yayınlar
İkinci sınıf postayı burada sınıflayın

Basılı malzeme
Başka yerde belirtilmemiş
Örnek: Kitaplar, kataloglar, sirkülerler
Koliler dahil
Üçüncü sınıf postayı burada sınıflayın 

Paket postaları
Dördüncü sınıf postayı burada sınıflayın 
Basılı malzemeyi 383.124'de sınıflayın

Toplama, nakil sistemleri, ulaştırma

383.141-383.144 Nakil sistemleri 
Kapsamlı eserleri 383.14'de sınıflayın

Anında faksimile iletim



.142

.143

.144

.145

.18

.182

.183

.184

.186

.2

.23

.4

[.409]

.41

.42

.46

Deniz postası 

Kara postası
Örnek: Karayolu, demiryolu, iç sular 
At ve yaya yollan dahil

Hava postası
Uzayda taşınan posta dahil

Toplama ve ulaştırma
Posta bölgeleri, posta kodları dahil
At ve yaya yollarını 383.143'de, özel ulağı 383.183'de, askeri 
hizmetler içinde toplama ve ulaştırmayı 355.69'da sınıflayın

Diğer hizmetler

Postanın sigortası ve kaydı

Özel ulak ve özel işlem

Ulaştırmayla ilgili ücretlerin toplanması (COD)

Alıcısız mektup hizmetleri

Posta hizmetinin ekonomik yönleri
Posta işlemlerinin ekonomik yönlerini 383.l'de sınıflayın

Tarifeler ve maliyetler
Posta pullarının kullanımı dahil

İşlemin yeterliliği
Mekanizasyon ve otomasyon kullanımı dahil

Posta organizasyonu

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış 
Kullanmayın: 383.49'da sınıflayın

Uluslararası sistemler ve sözleşmeleri

Postaneler

İç hizmetler
Örnek: Gönderim ve yollama, posta teftişi

Posta iletişimi, posta organizasyonları ve sistemlerinin tarihi, coğrafi, 
kişilere göre ele alınışı

Temel numara olan 383.49'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Avrupa'da posta iletişimi 383.494



384 *İletişim [eski 380.3]
örnek: Kayıtlar, görsel sinyaller

*TeIekomünikasyon

384.04
.1
.3
.5
.6
.8

.04

.041

.042

.043

Telekomünikasyonla ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın 
[eskiden 004.6]
İletişim ve taşımacılık ile ilgili kapsamlı eserleri 388'de sınıflayın 

Posta iletişimi için 383'e bkz. 
iletişim sosyolojisi için ayrıca 302.2'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 383-388

ÖZET 
Özel konular 

Telgraf iletişimi 
Bilgisayar iletişimi 
Telsiz iletişimi 
Telefon iletişimi 
Filmler

Özel konular

Ekonomik yönler
Örnek; Rekabet, maliyetler, yeterlilik, finansman, gelir, pazar, 
tarifeler, arz ve talep
Sahiplik biçimleri dahil
Tesislerin ekonomik yönlerini 384.042'de, hizmetlerin ekonomik 
yönlerini 384.043'de sınıflayın

Tesisler
Örnek: Araçlar, istasyonlar
Belirli hizmetlerde tesislerin kullanımım 384.043'de sınıflayın

Hizmetler

> 384.1-384.6 Telekomünikasyon
Kapsamlı eserleri 384'de sınıflayın

.1 *Telgraf iletişimi
Denizaltı kablosuyla telgraf haberleşmesini 384.4] burada sınıflayın 

Radyo-telgraf haberleşmesi için 384.52'ye hkz.

. 102 8 Yardımcı teknikler ve işlemler; malzemeler
Araçlar ve donanımı 384.15'de sınıflayın

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



Ekonomik yönler
Örnek: Rekabet, maliyetler, yeterlilik, finansman, gelir, pazar, tarifeler, 
arz ve talep
Sahiplik biçimleri dahil
Etkinliklerin ve hizmetlerin ekonomik yönleri 384.14'e, tesislerin 
ekonomik yönleri 384.15’e alındı

*Etkinlikler ve hizmetler
Örnek: Mors ve diğer şifreli telgraf iletişimi, basılı telgraf (teledizgi, 
teleks, faksimile, şerit kaydediciler)
Etkinliklerin ve hizmetlerin ekonomik yönlerini [^5/:/384.13] burada 
sınıflayın
Elektronik posta ile ilgili kapsamlı eserleri 384.34'de sınıflayın 

Faksimile iletimi için 383.14l'e hkz.

Tesisler
Örnek: Araçlar, istasyonlar
Tesislerin ekonomik yönlerini [eski 384.13] burada sınıflayın
Belirli etkinliklerde ve hizmetlerde tesislerin kullanımını 384.14'de 
sınıflayın

^Bilgisayar iletişimi
Bilgisayar temelli bilginin başka herhangi bir ortam (örneğin coaxial kablo 
ya da radyo dalgaları) aracılığıyla bir bilgisayardan bir başkasına ya da 
bilgisayarlar ve terminaller arasında nakledilmesi
Bilgisayarlar arasında telefon hatları aracılığıyla kurulan bağlantıları [eski 
384.648]; bilgisayar iletişim ağlarını burada sınıflayın
Bilgisayar iletişimi ile ilgili disiplinlerarası eserleri 004.6’da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 384.3 ile 004.6

.302 85

.31

Veri işleme Bilgisayar uygulamaları
Bilgisayarla iletişimin kamuoyunun hizmetine sunulmasındaki 
ekonomik ve ilgili konulara uygulanmış bilgisayar bilimini 
burada sınıflayın

Ekonomik yönler
Örnek: Rekabet, maliyetler, yeterlilik, finansman, gelir, pazar, tarifeler, 
arz ve talep
Tesislerin ekonomik yönlerini 384.32'de, hizmetlerin ekonomik yönlerini 
384.33'de; bilgisayar iletişim araçları ve programları üretiminin ekonomik 
yönleri ile üretim ve satış ile ilgili kapsamlı eserleri 338.470046'da; 
bilgisayar iletişim araçları ve programlarının satışını 380.1450046'da 
sınıflayın

.32 Tesisler
Belirli hizmetlerde tesislerin kullanımını 384.33'de sınıflayın 

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



.35

.352

.354

Hizmetler
Örnek: Katma değerli ağların hizmetleri

Elektronik posta için 384.34'e; videoteks için 384.35'e hkz.

*Elektronik posta
Örnek: Teleteks
Elektronik posta ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Belirli bir elektronik posta türünü, türle birlikte sınıflayın. Örneğin posta 
faksimile iletim 383.141, teleks 384.14

Bkz. Kılavuz 384.34 ve 384.352

* Videoteks

* Yayın videoteksi (Teleteks)
Bkz. Kılavuz 384.34 ve 384.352

*İnteraktif (karşılıklı etkileşimli) videotekst (Viewdata [görsel 
veri])

Denizaltından kablolu telgraf iletişimi
384.l'e alındı

*Telsiz iletişimi

ÖZET
384.51 Uydu iletişimi

.52 Radyotelgraf

.53 Radyotelefon

.54 Radyo yayıncılığı

.55 Televizyon

.51 *Uydu iletişimi
Belirli bir uydu iletişimi biçimini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
uydu aracılığıyla televizyon yayını 384.552

.52 *Radyotelgraf
Temel numara olan 384.52'ye, 384.13-384.15 arasında 384.l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin araçlar 384.525

.53 ^Radyotelefon
Gemiden karaya haberleşme, amatör radyo kanalları dahil 
Taşınabilir telefonları burada sınıflayın
Temel numara olan 384.53'e, 384.63-384.65 arasında 384.6'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin alıcı ve verici donanım 384.535

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



.540 65

.543

.544

.544 2

.544 3

.545

*Radyo yayıncılığı
Radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
Radyo programları yapım tekniklerini 791.44'de sınıflayın 

Televizyon yayıncılığı için 384.55'e hkz.
Bkz. Kılavuz 384.54, 384.55, 384.8 ile 791.4

İşletmeler (İstasyonlar [eskiden 384.5453] ve şebekeler 
[eskiden 384.5455])

Örnek: Resmi (ticari olmayan) şebekeler ve istasyonlar, 
şebeke üyeleri
Temel numara olan 384.54065'e, 2.Tablo'dan 3-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin NBC (National Broadcasting 
Company) 384.5406573

Bkz. Kılavuz 384.5453 ve 384.5455 ile 384.54065

Ekonomik yönler
Örnek: Rekabet, maliyetler, yeterlik, finansman, gelir, pazar, tarifeler, 
arz ve talep
Sahiplik biçimleri dahil
Etkinliklerin ve hizmetlerin ekonomik yönleri 384.544’e, tesislerin 
ekonomik yönleri 384.545’e alındı

^Etkinlikler ve hizmetler
Etkinliklerin ve hizmetlerin ekonomik yönlerini [c5Â.7 384.543], resmi 
(ticari olmayan) yayın hizmetlerini burada sınıflayın

Programların zamanlaması
Zaman satışı dahil

Programların sunulması
Genel yaklaşım: Ticari, kendine yeterli, ticari olmayan programlar
Program yapım tekniklerini 791.44'de belirli bir program türünü 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin haber yayınları 070.19

Tesisler
Tesislerin ekonomik yönlerini [c5/:/384.543] burada sınıflayın
Belirli etkinlikler ve hizmetlerde tesislerin kullanımını 384.544'de 
sınıflayın

.545 2 Yayın kanalları
Örnek: Sınırsız, bölgesel, yerel 
Frekansların tahsisi [eskiden 621.38417] dahil

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



.545 3

.545 5

.545 6

384.550 65 
.551 
.552 
.553 
.554 
.555 
.556 
.558

.550 65

İstasyonlar
Örnek: AM, FM
İşletme olarak istasyonlar 384.54065'e alındı

Bkz. Kılavuz 384.5453 ve 384.5455 ile 384.54065 

Şebekeler
İşletme olarak şebekeler 384.54065'e alındı

Bkz. Kılavuz 384.5453 ve 384.5455 ile 384.54065 

Uydular 

Televizyon
Düşük enerjili televizyon (LPTV) istasyonları (tam hizmet veren 
istasyonların programlarını yeniden yayınlayan, genellikle paralı 
televizyon programları üreten ve genellikle 10-1000 watlik bir güçle 
sınırlı olup 10-15 millik (5-10 km.) bir yayın yarıçapına sahip istasyonlar)
Başka bir talimat verilmemişse 384.55'in iki ya da daha fazla 
altbölümünde yer alan özellikleri içeren karmaşık konuları, sonra gelen 
numarada sınıflayın. Örneğin kablolu televizyon ve denetimli iletim 
televizyonunun ekonomik yönleri 384.5561 (384.5551 değil)

Bkz. Kılavuz 384.54, 384.55, 384.8 ile 791.4

ÖZET
îşletmeler (İstasyonlar ve şebekeler)

Ekonomik yönler 
Tesisler ve kanalları 
Etkinlikler ve hizmetler 
Genel yayıncılık (Serbest televizyon)
Paralı televizyon
Kontrollü yayın televizyonu (Kapalı devre televizyon)
Video ürünleri

İşletmeler (İstasyonlar ve şebekeler)
Şebeke üyelerini; üye olmayan ticari, resmi (ticari olmayan), 
özel televizyonları içerir
Temel numara olan 384.55065'e, 2. Tablo'dan 3-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin NBC (National Broadcasting 
Company) 384.5506573

Bkz. Kılavuz 384.5522 ve 384.5523 ile 384.55065

384.551-384.553 Ekonomik yönler, tesisler ve kanallar, etkinlikler ve 
hizmetler

Kapsamlı eserleri 384.55'de sınıflayın



.551 Ekonomik yönler
Örnek: Rekabet, maliyetler, yeterlilik, finansman, gelir, pazar, 
tarifeler, sıralama, arz ve talep
Sahiplik biçimleri dahil

.552 Tesisler ve kanalları
Doğrudan yayın uydusu (DBS) sistemlerini, uyduları, uydu 
çanaklarını burada sınıflayın

.552 1 Yayın kanalları
Sınırsız, bölgesel, yerel kanalları kapsar 
Frekans tahsisi dahil

.552 2 İstasyonlar
Kuruluşlar olarak istasyonları 384.55065'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 384.5522 ve 384.5523 ile 384.55065

.552 3 Şebekeler
Kuruluşlar olarak şebekeleri 384.55065'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 384.5522 ve 384.5523 ile 384.55065

.553 *Etkinlikler ve hizmetler

.553 1 Programların zamanlaması
Zaman satışı dahil

.553 2 Programların sunuluşu
Genel yaklaşım; Ticari, kendine yeterli, ticari olmayan 
Yerel programlama dahil

.554 *Genel yayıncılık (Serbest televizyon)
Genel kamuoyunun kullanımı için hava üzerinden sinyal iletimi
Çevirmen istasyonlar (yayının yeterli düzeyde alınmadığı alanlara 
televizyon yayın istasyonlarının sinyallerini ileten düşük enerjili 
istasyonlar)
Hem genel yayın, hem de kablolu televizyonu birleştiren eserleri 
384.55'de sınıflayın

.554 3 Ekonomik yönler
Etkinliklerin ve hizmetlerin ekonomik yönleri 384.5544'e, 
tesislerin ve kanalların ekonomik yönleri 384.5545'e alındı

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



.554 4

.554 42

.554 43

.554 5

.554 52

.554 53

.554 55

[.554 56]

.554 6

[.554 7]

*Etkinlikler ve hizmetler
Etkinlikler ve hizmetlerin ekonomik yönlerini {eski 384.5543] 
burada sınıflayın

Programların zamanlaması
Zaman satışı dahil

Programların sunuluşu
Genel yaklaşım: Ticari, kendine yeterli, ticari olmayan 
Yerel programlama dahil 

Tesisler ve kanallar
Tesislerin ve kanalların ekonomik yönlerini {eski 384.5543]; 
doğrudan yayın uydusu (DBS) sistemlerini, uyduları, uydu 
çanaklannı burada sınıflayın
Belirli etkinlikler ve hizmetlerde tesislerin ve kanallann 
kullanılmasını 384.5544'de sınıflayın

Yayın kanalları
Sınırsız, bölgesel, yerel kanalları kapsar 
Frekans tahsisi dahil 

İstasyonlar
Kuruluşlar olarak istasyonları 384.554065'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 384.5522 ve 384.5523 ile 384.55065 

Şebekeler
Kuruluşlar olarak şebekeleri 384.554065'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 384.5522 ve 384.5523 ile 384.55065 

Uydular
Bu numaranın kullanılmasından vazgeçilmiştir; 384.5545'de 
sınıflayın

*Ortak antenli televizyon sistemleri (CATV) {eski 384.5556]
Uzak topluluklann, yüksek bir anten kullanılarak, genellikle en 
çok 12 kanalla sınırlı olmak üzere televizyon yayını almalarını 
sağlayan sistemler
Temel numara olan 384.5546'ya, 384.551-384.553 arasında 
384.55'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin şebekeler 
384.554623

Paralı televizyon 
384.555'e alındı

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



.555 1-.555 3

.555 4

[.555 6]

[.555 71

.556

*Paralı televizyon [eski 384.5547]
Hizmete karşılık para ödeyen müşteriler için yayın alan ve dağıtan 
sistemler
Kablolu televizyonu burada sınıflayın
Kapalı devre televizyonlar 384.556'ya alındı
Genel yayın ve kablolu televizyonu birleştiren eserleri 384.55'de. 
kapalı devre televizyonlarda kablolu televizyon kullanımını 
384.556'da sınıflayın
Kanada'daki paralı televizyon 384.5554'de sınıflanır

Bkz. Kılavuz 384.555 ve 384.5554

Ekonomik yönler, tesisler ve kanallar, etkinlikler ve hizmetler
Temel numara olan 384.555'e, 384.551-384.553 arasında 384.55'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin şebekeler 384.55523, izleyici 
erişimi 384.5553

*Paralı televizyon (Abone sistemi)
Bir ücret karşılığında sinyalleri karıştırıp yeniden kodlayan 
sistemler
Örnek; Cinemax, Home Box Office (HBO), Showtime, The 
Movie Channel (TMC)
Kanada'daki paralı kablo, paralı televizyonu burada sınıflayın
Temel numara olan 384.5554'e, 384.551-384.553 arasında 
384.55'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tarifeler 384.55541

Düşük enerjili televizyon (LPTV) istasyonları için ayrıca 
384.55'e hkz. ' '
Bkz. Kılavuz 384.555 ve 384.5554 

Kablolu televizyon ve ortak antenli televizyon (CATV)
Bu numaranın kablolu televizyon için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 384.555'de sınıflayın
Ortak antenli televizyon (CATV) 384.5546'ya alındı

Endüstriyel kullanımlar
384.556'ya alındı

*Kontrollu yayın televizyonu Kapalı devre televizyon 
[eski 384.555]

Sinyallerin belirli bir izleyiciye ulaştırıldığı sistemler 
Örnek: Tiyatro televizyonu
Endüstriyel kullanımları [eski 384.5557] örneğin gözetim, tehlikeli 
endüstriyel süreçlerin izlenmesi gibi kullanımları burada sınıflayın
Temel numara olan 384.556'ya, 384.551-384.553 arasında 384.55'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tarifeler 384.5561

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



.558

.63

*Video ürünleri
Genel yaklaşım: Kullanım, denetim, düzenleme
Örnek; Video kaset kaydediciler (VCR), video plak göstericiler 
(VDP), videobantlar, lazer optik plaklar (LOD)
Televizyon iletişiminin belirli bir yönüyle ilgili video ürünlerinin 
kullanımı, denetimi ve düzenlemesini o yönle birlikte sınıflayın. 
Örneğin kablolu televizyonda kullanımı 384.555

Ev bilgisayarları için ayrıca 004.16'ya hkz.

*Telefonla ileşitim
Telli ve kablolu iletişim ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Telgrafla iletiyim için 384.1’e; radyotelefon haberleşmesi için 384.53'e; 
kablolu televizyon için 384.555'e hkz.

Ekonomik yönler
Örnek: Rekabet, maliyetler, yeterlilik, finansman, gelir, pazar, tarifeler, 
arz ve talep
Sahiplik biçimleri dahil
Etkinlikler ve hizmetlerin ekonomik yönleri 384.64'e, tesislerin ekonomik 
yönleri 384.65'e alındı

^Etkinlikler ve hizmetler
Örnek: Konferans konuşmaları; acil hizmetler; yerel (şehir içi), uzak 
mesafe (şehirlerarası), denizaşırı (milletlerarası)
Etkinliklerin ve hizmetlerin ekonomik yönlerini [c5Â:/384.63] burada 
sınıflayın

Genel iletişim
Numara kullanılmıyor; 384.64'de sınıflayın

Bilgisayarlar arasında telefon batlarıyla bağlantı 
384.3'e alındı

.65 Tesisler
Örnek: İstasyonlar, hatlar, santrallar, arama sistemleri, alıcı ve verici 
donanımları
Tesislerin ekonomik yönlerini [e^Aı 384.63] burada sınıflayın
Belirli etkinlikler ve hizmetlerde tesislerin kullanımını 384.64'de 
sınıflayın

[.7] Alarm ve uyarı sistemleri
363.1072'ye alındı

.8 *Film!er
Temel numara olan 384.8'e, 384.13-384.15 arasında 384.l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin etkinlikler 384.84

Bkz. Kılavuz 384.54, 384.55, 384.8 ile 791.4
*380'de belirtildiği gibi ekleyin
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[.9] Görsel sinyallerle haberleşme
Numara kullanılmıyor; 384'de sınıflayın

385 *Demiryolu taşımacılığı
Standart ve geniş raylı demiryollarını burada sınıflayın 
Taşımacılık, yüzey taşımacılığı ile ilgili kapsamlı eserleri 388'de sınıflayın 

Yerel raylı taşıma sistemleri için 388.42'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 383-388; 629.046 ile 388

385.065
.1
.2
.3
.5
.6
.7

.065

ÖZET
Demiryolu şirketleri 

Ekonomik yaklaşımlar 
Etkinlikler ve hizmetler 
Tesisler
Dar raylı ve özel amaçlı demiryolları
Eğimli ve dağ demiryolu sistemleri
Diğer ulaşım sistemleriyle birleştirilmiş demiryolları

Demiryolu şirketleri
Dar raylı ve özel hizmet demiryolu şirketleri için 385.5065'e, 
eğimli ve dağ demiryolları şirketleri için 385.6065'e ayrıca hkz.

[.12]

.204 

.204 2

.204 4

—385.1-385.3 Belirli yaklaşımlar
Kapsamlı eserleri 385'de; dar raylı ve özel hizmet demiryollarının belirli 
özelliklerini 385.5'de, eğimli ve dağ demiryollarının belirli özelliklerini 
385.6'da sınıflayın

Ekonomik yaklaşımlar
Örnek: Rekabet, maliyetler, yeterlilik, finansman, gelir, pazar, tarifeler ve 
ücretler, arz ve talep
Sahiplik biçimleri dahil
Etkinliklerin ve hizmetlerin ekonomik yönleri 385.2'ye, tesislerin ekonomik 
yönleri 385.3'e alındı.

Tarifeler ve ücretler
Bu numaranın kullanımından vazgeçilmiştir; 385.l'de sınıflayın

Etkinlikler ve hizmetler
Etkinlikler ve hizmetlerin ekonomik yönlerini (eski: 385.1) burada sınıflayın

Özel konular

Temel etkinlikler
Örnek: Yol belirleme, zaman programlama, sevk, trafik denetimi 

Cer malzemesinin işletimi için 385.2044'e hkz.

Cer malzemesinin işletimi
*380'de belirtildiği gibi ekleyin



.22

.23

.24

.26

.262

.264

.31

.312

.314

.316

.32-.34

.36

385.22-385.24 Taşımacılık etkinlikleri ve hizmetleri
Kapsamlı eserleri 385.2'de sınıflayın

* Yolcu hizmetleri
Örnek: Bagaj, yemek, uyku hizmetleri

*Ekspres mal taşımacılığı 

*Kargo hizmetleri
Entegre kargo hizmetlerini 385.72'de sınıflayın 

Ekspres mal taşımacılığı için 385.23'e bkz.

Terminaller ve istasyonların etkinlikleri ve hizmetleri
Örnek: Yakıt ikmali, yiyecek ikmali

Yolcu hizmetleri
Örnek: Bilet kesme hizmetleri, yolcular için sağlanan kolaylıklar

Kargo hizmetleri
Örnek: Kargo işlemleri, depolama, saklama

Tesisler
Tesislerin ekonomik yönlerini [eski 385.1] burada sınıflayın
Belirli etkinlikler ve hizmetler için tesislerin kullanımını 385.2'de sınıflayın

Sabit

Yol
Hatlar, yollar, köprüler, tüneller, karayolu kesişme noktalarını içerir

Terminaller ve istasyonlar
Örnek: Avlular, lokomotif döndürme platformları, vagon parklan, 
atölyeler

İletişim tesisatı
Örnek: Sinyaller

Vagonlar
Temel numara olan 385.3'e, 625.22-625.24 arasında 625.2'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin yemek vagonları 385.33
Kapsamlı eserleri 385.37'de sınıflayın

Lokomotifler
Temel numara olan 385.36'ya, 625.261-625.266 arasında 625.26'yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin buharlı lokomotifler 385.361 *

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



.37 Cer malzemesi
Vagonlar için 385.32-385.34'e; lokomotifler için 385.36'ya bkz.

.5 *Dar raylı ve özel amaçlı demiryolları
Tek raylı demiryolları dahil
Şehirlerarası demiryollarını burada sınıflayın
Bir metropoliten bölge içinde yer alan özel amaçlı demiryollarını 388.42- 
388.46'da sınıflayın

Eğimli ve dağ demiryolları için 385.6'ya hkz.

.52 *Dar raylı demiryolları
Dar raylı endüstri demiryollarını 385.54'de sınıflayın

.54 *Endüstri demiryolları
Demiryolunun amacı ne olursa olsun standart altbölümler eklenmiştir. 
Örneğin Georgia'daki kereste demiryolları 385.5409758, Colorado'daki 
maden demiryolları 385.5409788

.6 *Eğimli ve dağ demiryolu sistemleri
Örnek: Kablolu, tırmanan, dişli

.7 Diğer taşımacılık sistemleriyle birleştirilmiş demiryolları

.72 *Entegre kargo hizmetleri
Örnek; Açık yük vagonuyla kamyon, treyler, otobüs, özel otomobil 
nakletme

Konteyner-gemi işletimi için 387.5442'ye hkz.

.11 *Gemi demiryolu sistemleri
Araçların su kütleleri arasında karadan taşınması

386 *İç sular ve feribot taşımacılığı
Su taşımacılığı ile ilgili kapsamlı eserleri 387'de, taşımacılık ile ilgili kapsamlı 
eserleri 388'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 383-388; 629.046 ile 388

ÖZET
386.1 Ekonomik yaklaşımlar

.2 Etkinlikler, hizmetler, tesisler

.3 Nehir taşımacılığı

.4 Kanal taşımacılığı

.5 Göl taşımacılığı

.6 Feribot taşımacılığı

.8 Limanlar
*380'de belirtildiği gibi ekleyin



.22

Ekonomik yaklaşımlar
Örnek: Rekabet, maliyetler, yeterlilik, finansman, gelir, pazar, tarifeler ve 
ücretler, arz ve talep
Sahiplik biçimleri dahil
Genel olarak tesislerin ekonomik yönleri 386.2'ye, genel olarak etkinliklerin 
ve hizmetlerin ekonomik yönleri 386.24'e, belirli tür iç su ve feribot 
taşımacılığının ekonomik yönleri 386.3-386.6'ya alındı

Etkinlikler, hizmetler, tesisler
Tesislerin ekonomik yönlerini 386.1] burada sınıflayın
Limanların etkinlikleri, hizmetleri, tesislerini 386.8'de; ve gemiler ve limanlar 
hariç, belirli tür iç su sistemlerinin etkinlikleri ve tesislerini 386.3-386.6'da 
sınıflayın

Gemiler
Genel yaklaşım: Derecelendirme, tonaj 
Hava yastıklı taşıtlar dahil
Temel numara olan 386.22'ye, 623.821-623.829’da 623.82'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin römorkörler 386.2232
Belirli etkinlikler ve hizmetlerde gemi kullanımını 386.24'de sınıflayın

Etkinlikler ve hizmetler
Genel olarak etkinliklerin ve hizmetlerin ekonomik yönlerini [es/:/ 386.1] 
burada sınıflayın

.24

.240 4 

.240 42

.240 44 

.242

.244

Özel konular

Temel etkinlikler
Örnek: Yol belirleme, zaman programlaması, sevk, trafik 
denetimi

Gemilerin işletimi için 386.24044'e bkz.

Gemilerin işletimi

* Yolcu hizmetleri
Örnek: Bagaj, yemek, uyku hizmetleri

*Kargo hizmetleri

386.3-386.6 İç sular ve feribot taşımacılığının belirli türleri
Genel yaklaşım: Etkinlikler, hizmetler, tesisler
îç sular ve feribot taşımacılığının belirli türlerinin ekonomik yönlerini [eski 
386.1] burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 386'da, iç su taşımacılığının belirli tür gemilerini 386.22'de, 
iç su taşımacılığının belirli tür limanlarını 386.8'de sınıflayın *
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.32

.35

.404 

.404 2

386.3-386.5 Belirli tür sular
Kapsamlı eserleri 386'da, belirli tür sularda feribot taşımacılığını 386.6'da 
sınıflayın

*Nehir taşımacılığı
Kanal haline getirilmiş nehirlerdeki taşımacılığı burada sınıflayın 
Birleşik nehir, göl, kanal sistemlerini 386.5'de sınıflayın

Yol

Etkinlikler ve hizmetler
Temel numara olan 386.35'e, 386.2404-386.244 arasında 386.24'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kargo hizmetleri 386.354

*Kanal taşımacılığı
Kanal haline getirilmiş nehirleri 386.3'de; birleşik nehir, göl, kanal 
sistemlerini 386.5'de sınıflayın

Özel konular
Etkinlikler ve hizmetler

Temel numara olan 386.4042'ye, 386.2404-386.244 arasında 
386.24'ü izleyen numaraları eÛeyin. Örneğin kargo hizmetleri 
386.40424

386.42-386.48 Belirli kanallar ve kanal türleri 
Varolan ve önerilen 
Kapsamlı eserleri 386.4'de sınıflayın

.42 Okyanuslar arası kanallar
Belirli okyanusları birleştiren kanallar için 386.43-386.45'e hkz.

.43

.44

[.444]

.445

.447

386.43-386.45 Belirli okyanusları birleştiren kanallar 
Kapsamlı eserleri 386.42'de sınıflayın 

Hint ve Atlantik Okyanuslarını birleştiren kanallar 
Süveyş Kanalı'nı burada sınıflayın 

Atlantik ve Pasifik Okyanuslarını birleştiren kanallar 
Panama Kanalı'nı burada sınıflayın 

Panama Kanalı
Numara kullanılmıyor; 386.44'de sınıflayın 

Yapımı önerilen Nikaragua Kanalı 
Yapımı önerilen Tehuantepec Kanalı
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.46

387

Pasifik ve Hint Okyanuslarını birleştiren kanallar

Okyanuslararası olmayan kanallar
Okyanusun bölümlerini birleştiren kanallar dahil

Okyanuslararası olmayan kanallann türleri için 386.47-386.48'e bkz.

386.47-386.48 Okyanuslararası olmayan kanallar 
Belirli kanalları burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 386.46'da sınıflayın

*Gemi kanalları

*Küçük tekne ve mavna kanalları

*Göl taşımacılığı
Birleşik nehir, göl, kanal sistemleriyle taşımacılığı, örneğin Saint Lawrence 
Seaway'i, burada sınıflayın

Yol

Etkinlikler ve hizmetler
Temel numara olan 386.54'e, 386.2404-386.244 arasında 386.24'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin yolcu hizmetleri 386.542

*Feribot taşımacılığı
Okyanus ve iç sular

*Limanlar
Temel numara olan 386.8'e, 387.12-387.16 arasında 387.l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kargo terminalleri 386.853

Bkz. Kılavuz 386.8 ile 387.1

Su, hava, uzay taşımacılığı
Su taşımacılığı ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Taşımacılık ile ilgili kapsamlı eserleri 388'de sınıflayın 

Iç sular ve feribot taşımacılığı için 386'ya bkz.
Bkz. Kılavuz 383-388; 629.046 ile 388

ÖZET
387.001-.009 Su taşımacılığının standart altbölümleri 

.1 Limanlar

.2 Gemiler

.5 Okyanus (Açık deniz) taşımacılığı

.7 Hava taşımacılığı

.8 Uzay taşımacılığı
*380’de belirtildiği gibi ekleyin
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.001-.009 Su taşımacılığının standart altbölümleri
380'de belirtildiği gibi 1.Tablo'dan notasyon. Örneğin su taşımacılığı 
işletmeleri 387.0065

.1 Limanlar
Etkinlikler, hizmetler, tesisler 
İç su limanlarını 386.8'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 386.8 ile 387.1

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli limanları burada sınıflayın

Limanların fizyografik konumu

.109

.12

.13

.152

.153

.155

.16

.162

.164

Örnek: Doğal körfezlerdeki, nehir ağızlarındaki, gel-git ırmaklarındaki, 
haliçlerdeki, demirleyecek yerlerdeki limanlar
Belirli limanları 387.109'da, belirli tür liman tesislerini 387.15'de, belirli 
tür limanların etkinliklerini ve hizmetlerini 387.16'da sınıflayın

Serbest limanlar
Belirli limanları 387.109'da, serbest liman tesislerini 387.15'de, serbest 
limanların etkinlikleri ve hizmetlerini 387.16'da sınıflayın

Liman tesisleri
Örnek: Doklar, marinalar, rıhtımlar, dalgakıranlar
Liman tesislerinin ekonomik yönlerini burada sınıflayın
Belirli etkinlikler ve hizmetlerde liman tesislerinin kullanımını 387.16'da 
sınıflayın

Yolcu terminalleri 

Kargo terminalleri

Seyir sırasındaki destekler
Yeri ne olursa olsun deniz fenerlerini burada sınıflayın 
Kılavuzluğu 387.166'da sınıflayın

Etkinlikler ve hizmetler
Örnek: Liman bakımı
Etkinlikler ve hizmetlerin ekonomik yönlerini burada sınıflayın

* Yolcu hizmetleri
Örnek: Bilet kesme

*Kargo hizmetleri
Örnek: Kargo işlemleri, depolama, saklama, kara ulaşımıyla
birleştirme
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.166 İşletimsel hizmetler
Örnek: Gemiden karaya iletişim, kılavuzluk, yedekleme, römork 
hizmetleri

.168 Yan hizmetler
Örnek: Yakıt ikmali, yiyecek ikmali

.2 Gemiler
Genel yaklaşım:derecelendirme, tonaj 
Hava yastıklı taşıtlar dahil
Gemilerin ekonomik yönlerini [eski 387.51] burada sınıflayın
Gemilerin belirli etkinlikler ve hizmetlerde kullanımını 387.54'de, iç su 
taşımacılığında kullanımını 386.22’de sınıflayın

.204 Genel türler
Temel numara olan 387.204'e, 623.8202-623.8205 arasında 623.820'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin yelkenli tekneler 387.2043

.21-.29 Belirli türler
Temel numara olan 387.2'ye, 623.821-623.829 arasında 623.82'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kargo gemileri 387.245

.5 *Okyanus (açık deniz) taşımacılığı
Deniz limanlarını 387.l'de sınıflayın 

Gemiler için 387.2'ye hkz.

.51 Ekonomik yönler
Örnek: Rekabet, maliyetler, yeterlilik, finansman, gelir, pazar, tarifeler ve 
ücretler, arz ve talep
Sahiplik biçimleri dahil
Gemilerin ekonomik özellikleri 387.2'ye, rotalar ve rota türlerinin 
ekonomik özellikleri 387.52'ye, etkinlikler ve hizmetlerin ekonomik 
özellikleri 387.54'e, tesislerin ekonomik yönleri 387.58'e alındı

.52 Rotalar ve rota türleri
Rotaların ve rota türlerinin ekonomik yönlerini [eski 387.51] belirli 
rotaları burada sınıflayın
Rotalar ve rota türleri üzerindeki tesislerin kullanımını 387.2, 387.58'de; 
rotalar ve rota türleri üzerindeki etkinlikleri ve hizmetleri 387.54'de 
sınıflayın

.522 Kıyılararası rotalar

.523 Yardımcı, nizami olmayan, tarife dışı rotalar

.524 Sahil boyu rotaları
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.54 Etkinlikler ve hizmetler
Etkinlikler ve hizmetlerin ekonomik yönlerini 387.51] burada 
sınıflayın
Limanların etkinliklerini ve hizmetlerini 387.16’da sınıflayın

.543 4 Özel konular

.543 42 Temel etkinlikler
Örnek: Yol belirleme, zaman programlama, sevk, trafik 
denetimi

Gemilerin işletimi için 387,54044'e hkz.
.543 44 Gemilerin işletimi

Denizdeki deniz personelinin yaşamı ve etkinlikleri dahil

.542 * Yolcu hizmetleri
Örnek: Bagaj, yemek, uyku hizmetleri

.544 *Kargo hizmetleri

.544 2 *Konteyner-gemi işletimi
Konteyner-gemi işletiminde belirli tür kargonun taşınmasını 
387.5448'de sınıflayın

Entegre kargo için ayrıca 385.72’ye hkz.
.544 8 Belirli tür kargonun taşınması

Örnek: Kuru yük. gübre, petrol

.55 *Kurtarma

.58 Tesisler
Tesislerin ekonomik yönlerini [eiAı 387.51] burada sınıflayın
Liman tesislerini 387.15'de, gemileri 387.2'de, tesislerin belirli 
etkinliklerde ve hizmetlerde kullanımını 387.54'de sınıflayın

.7 *Hava taşımacılığı

.71 Ekonomik yönler
Örnek: Rekabet, maliyetler, yeterlilik, finansman, gelir, pazar, arz ve talep
Rotaların ve rota türlerinin ekonomik yönleri 387.72'ye, tesislerin 
ekonomik yönleri 387.73'e, etkinliklerin ve hizmetlerin ekonomik yönleri 
387.74'e alındı

.712 T arifeler ve ücretler

.72 Rotalar ve rota türleri
Örnek: Uluslararası, iç hatlar, sınırlı alan ve yerel hizmetler
Belirli rotalar, hava alanlarına iniş ve kalkış için kullanılan helikopter 
rotaları dahil
Rotaların ve rota türlerinin ekonomik yönlerini [c^A:/ 387.71] burada 
sınıflayın
Rotalar ve rota türleri üzerindeki tesislerin kullanımını 387.73'de, rotalar 
ve rota türleri üzerindeki etkinlikleri ve hizmetleri 387.74’de sınıflayın
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,732-.733

.736

.736 2

.736 4

.740 4 

.740 42

.740 44

.742

.73 Tesisler
Tesislerin ekonomik yönlerini [eski 387.71] burada sınıflayın

Hava taşıtları
Temel numara olan 387.73'e, 629.1332-629.1333 arasında 629.133'ü 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin helikopterler 387.73352
Hava taşıtlarının belirli etkinlikler ve hizmetlerde kullanımını 
387.74'de sınıflayın

Hava limanları
iniş yapılabilecek alanları burada sınıflayın 

Tesisler
Örnek: Terminal binaları, kontrol kuleleri, hangarlar, depolar, 
pistler
Hava alanlarına erişim dahil
Belirli etkinlikler ve hizmetlerde tesislerin kullanımını 
387.7364'de sınıflayın

Etkinlikler ve hizmetler
Örnek: Bilet kesme, yolcu hizmetleri, yakıt ve yemek ikmali

Etkinlikler ve hizmetler
Etkinlikler ve hizmetlerin ekonomik yönlerini [eski 387.71] burada 
sınıflayın
Hava limanları ve iniş alanlarının etkinlikleri ve hizmetlerini 387.7364'de 
sınıflayın

Özel konular

Temel etkinlikler
Örnek: Yol belirleme, zaman programlama, sevk, trafik 
denetimi
Hava alanının gürültüsü ve giderilmesi dahil

Hava taşıtlarının işletimi için 387.74044'e hkz.

Hava taşıtlarının işletimi
İşletim personelini, uçuş ekiplerini burada sınıflayın 
Bakımı ve bakım personelini 387.73'de sınıflayın

* Yolcu hizmetleri
Örnek: Bagaj, yemek, uyku hizmetleri 

.742 8 *Charter hizmetleri

.744 *Kargo hizmetleri
Örnek: Yalnız yük taşıyan uçaklarla verilen hizmetler 

Uçak postası için ayrıca 383.144'e hkz.

.8 *Uzay taşımacılığı
*380'de belirtildiği gibi ekleyin



388 *TaşıınacıIık [eski 380.5] * Yüzey taşımacılığı
Taşımacılıkla ilgili disiplinlerarası eserleri, iletişim ve taşımacılıkla ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Bir sistemin etkinlikleri, hizmetleri ve tesisleri ile ilgili kapsamlı eserler sistem 
için verilmiş numarada sınıflanır. Örneğin deniz limanı etkinlikleri, hizmetleri, 
tesisleri 387.1,387.15 ya da 387.16 değil.

Taşımacılık güvenliği ve güvenlik önlemlerini 363.12, taşımacılık emniyetini 
363.287"de, taşımacılık teknolojisini 629.04'de; sakatların ulaşımdan 
yararlanmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış hizmetleri 362.40483'de, 
yaşlıların ulaşımdan yararlanmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış hizmetleri 
362.63'de sınıflayın

Posta taşımacılığı için 383.14'e; demiryolu taşımacılığı için 385'e; su, hava, 
uzay taşımacılığı için 387'ye, iletişim için 384'e hkz.
Diğer taşımacılık sistemleriyle birleştirilmiş demiryolu için ayrıca 385.7’ye 
hkz.
Bkz. Kılavuz 383-388; 629.046 ile 388

ÖZET
388.04 Özel konular

.1 Yollar ve karayolları

.3 Taşıt taşımacılığı

.4 Yerel taşımacılık

.5 Boru batlarıyla taşımacılık

.04 Özel konular

.041 Etkinlikler ve hizmetler
Örnek: Yol belirleme, zaman programlama, sevk, trafik denetimi
Etkinliklerin ve hizmetlerin ekonomik yönlerini [eski 388.049] burada 
sınıflayın
Belirli tür hizmetleri 388.042-388.044'de sınıflayın

.042 *Yolcu hizmetleri
Örnek; Bagaj, bilet, yemek, uyku hizmetleri
Yolcu hizmetlerinin ekonomik yönlerini [eski 388.049] burada 
sınıflayın

.044 *Kargo hizmetleri
Örnek: İşlemler, depolama, saklama
Kargo hizmetlerinin ekonomik yönlerini [eski 388.049] burada 
sınıflayın

.047 Taşımacılık türlerinin karşılaştırmalı incelemeleri
Belirli bir taşımacılık türünün karşılaştırmalı incelemesini konuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin yerel ulaşımın karşılaştırmalı incelemesini 
388.4'de sınıflayın
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.049 Ekonomik yönler
Örnek; Rekabet, maliyetler, yeterlilik, finansman, gelir, pazar, tarifeler 
ve ücretler, arz ve talep
Sahiplik biçimleri dahil
Etkinlikler ve hizmetlerin ekonomik yönleri 388.04l'e, yolcu 
hizmetlerinin ekonomik yönleri 388.042'ye, kargo hizmetlerinin 
ekonomik yönleri 388.044'e alındı

.1 *Yollar ve karayolları
Karayollarının işletimi, hizmetleri, kullanımını 388.3l'de sınıflayın 

Kentsel yollar ve sokaklar için 388.41 l'e bkz.

. 11 Ekonomik yönler
Örnek: Arz ve talep, yeterlilik, ekonomik etkiler
Karayollarının, ekonomik faaliyetlerin belirli bir yönü üzerindeki 
ekonomik etkilerini, konuyla birlikte sınıflayın. İşletmelerin yer seçimi 
üzerindeki etkisi 338.6042
Yol ve karayolu türlerinin ekonomik yönleri 388.12'ye, özel karayolu ve 
yol özelliklerinin ekonomik yönleri 388.13'e alındı

.112 Maliyetler

.114 Finansman
Kullanıcılardan alınan ücretler, biletler dahil

.12 Yol ve karayolu türleri
Örnek: Birincil ve ikincil (ana ve tali) yollar, bisiklet yolları, yaya yolları
Yol ve karayolu türlerinin ekonomik yönlerini 388.11] burada 
sınıflayın
Yol ve karayolu türlerinin özel niteliklerini 388.13'de sınıflayın

.122 Ekspres yollar
Diğer adlan: Çevre yolları, ücretsiz yollar, motorlu taşıt yollan, park 
yolları, aktarmasız yollar, ücretli yollar

. 13 Özel karayolu ve yol nitelikleri
Örnek: Tüneller, girişler, kesişmeler, zemin farkları
Özel karayolu ve yol niteliklerinin ekonomik yönlerini [eski 388.11] 
burada sınıflayın
Trafik denetimi için işaret (sinyal) ve işaretleri (sinyalleri) 388.3122’de 
sınıflayın

.132 Köprüler
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.3 *Taşıt taşımacılığı
Kentsel taşıt taşımacılığını 388.41'de sınıflayın

ÖZET
388.31 Trafik akışı ve sürdürülmesi

.32 Taşıt hizmetleri

.33 Terminaller, istasyonlar, duraklar

.34 Taşıtlar

.35 Hava yastıklı taşıtlar

.31 Trafik akışı ve sürdürülmesi

.312 Karayolu hizmetleri Trafik denetimi
Örnek: İşıklandırma, yol kenarındaki park tesisleri, yol işaretleri, kar 
ve buz temizleme
Trafik denetiminde polis hizmetlerini 363.2332'de sınıflayın 

.3122 İşaretler ve sinyaller yoluyla trafik denetimi

.312 4 Sürücülerin bilgilendirilmesi
Yol üzerinde sağlanan bilgi
Örnek: Ticari bir radyo aracılığıyla trafik düzeniyle ilgili bilgi

.314 Karayollarının kullanımı
Bkz. Kılavuz 388.314 ve 388.41314

.314 2 Trafik hacmi
Trafiğin yoğun olduğu saatleri 388.3143'de sınıflayın

.314 3 Trafik düzeni
Örnek: Kalkış ve varış noktaları itibariyle trafik
Trafiğin yoğun olduğu saatler, belirli tür araçlar tarafından 
kullanım dahil

.314 4 Hız

.32 *Taşıt hizmetleri
Taşıt aıaçlan için ayrıca 388.34'e hkz.

.321 *Özel yolcu otomobilleri hizmetleri
Örnek: Limuzin hizmetleri

.322 *Otobüs hizmetleri
Terminaller, istasyonlar, duraklardaki hizmetleri 388.33'de sınıflayın

.322 04 Özel konular

.322 042 Temel hizmetler
Örnek: Yol belirleme, zaman programlama, sevk, trafik 
denetimi

.322 044
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.322 1 Hatlar
Şehirlerarası, yük
Belirli hatlar ve hat türlerinde sunulan hizmetleri 388.3222'de 
sınıflayın

.322 2 Hizmet türleri
Örnek: Yolcu, charter, bagaj, yemek, küçük paket ve ekspres 
hizmetleri; gezinti

.322 8 *Posta arabası hizmetleri
Posta arabası hatlarını 388.322l'de, posta arabası servisinin 
türlerini 388.3222'de sınıflayın

.324 *Yük taşıma hizmetleri
Terminallarin hizmetlerini 388.33'de sınıflayın

.324 04 Özel konular

.324 042 Temel hizmetler
Örnek: Yol belirleme, zaman programlama, sevk, trafik 
denetimi

Taşıtların işletimi için 388.324044'e bkz.

.324 044 Taşıtların işletimi

.324 2 Hatlar
Örnek: Uzun mesafe, belirli mesafe hatları, şehirlerarası 

.324 3 Taşıyıcı türleri
Özel, sözleşmeli, kiralık taşıyıcılar

.33 Terminaller, istasyonlar, duraklar
Genel yaklaşım: etkinlikler, hizmetler, tesisler (örneğin araç hangarları, 
doklar, yer ayırtma tesisleri)

.34 Taşıtlar
Örnek: Kar arabaları
Belirli hizmetlerde araç kullanımını, araç işletimini 388.32'de sınıflayın 

Hava yastıktı araçlar için 388.35'e hkz.

.341 İki ve dört tekerlekli yük arabaları, binek arabalan, posta arabaları
Çek-çekler, hayvanla çekilen omnibüsler dahil 
Motorsuz kara taşıtlarını burada sınıflayın 
Bisiklet ve motorsikletleri 388.347'de sınıflayın 

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



.342-,348 Gazlı, mazotlu, insan gücüyle çalışan taşıtlar
Temel numara olan 388.34'e, 629.222-629.228 arasında 629.22'yi 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin otobüsler 388.34233

Çek-çekler için 388.341 'e bkz.

.35 Hava yastıklı taşıtlar
Hava yastıklı taşıtlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
İç su yollarında kullanılan hava yastıklı taşıtları 386.22'de, deniz 
taşımacılığında kullanılan hava yastıklı taşıtları 387.2'de sınıflayın

4 *Yerel taşımacılık
Kent ve banliyö taşımacılığı, hızlı taşımacılığı, kitle taşımacılığı, abonman 
hizmetlerini burada sınıflayın

Şehirlerarası demiryolları için ayrıca 385.5'e hkz.

Özel konular
Ekonomik yönler

Örnek: Rekabet, maliyetler, yeterlilik, finansman, gelir, pazar, 
tarifeler ve ücretler, arz ve talep, maliyetler, tarifeler ve ücretler
Sahiplik biçimleri dahil
Etkinliklerin ve hizmetlerin ekonomik yönleri 388.413'e alındı

.404 

.404 2

.41

.411

.413

388.41-388.46 Belirli türler
Kapsamlı eserleri 388.4'de, belirli taşımacılık türleri için terminalleri ve park 
tesislerini 388.47'de sınıflayın

Taşıt ve yaya trafiği
Genel yaklaşım: etkinlikler, hizmetler, tesisler 
Örnek: Yaya trafiği için hareketli sokak şeritleri 
Taşıtları 388.34-388.35'de sınıflayın

Kent yolları ve sokakları
Örnek: Park yolları, ekspres yollar, ana ve tali yollar, kaldırımlar, 
bisiklet yolları
Kesişmeler, tek yönlü (yuvarlak) kavşaklar dahil
Yollar ve sokakların işletimi, hizmetler, kullanımını 388.413l'de 
sınıflayın

Etkinlikler ve hizmetler
Etkinlikler ve hizmetlerin ekonomik yönlerini [eski 388.4042] burada 
sınıflayın

*380’de belirtildiği gibi ekleyin



Trafik akışı ve sürdürülmesi
Temel numara olan 388.4131'e, 388.312-388.314'de 388.31'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin trafiğin yoğun olduğu saatler 
388.413143

.413 1

.413 2 

.413 21 

.413 212 

.413 214 

.413 22

.413 223 

.413 24 

.42

.428

.44

.47

.472

.473

.474

Taşıt hizmetleri

*Özel binek otomobillerinin hizmetleri

*Araba ve van (üstü kapalı yük arabası) garajları 

*Taksiler ve limuzinler 

*Otobüs hizmetleri
Örnek: Hayvanla çekilen omnibüsler 

Troleybüsler 

*Yük taşıma hizmetleri

* Yerel raylı taşıma sistemleri
Örnek: Rehberli yol sistemleri
Raylı taşıt terminalleri ve istasyonlarını 388.472'de sınıflayın

Yükseltilmiş raylı taşıma sistemleri için 388.44'e; yüzeydeki raylı t 
aşıma sistemleri için 388.46'ya bkz.

* Yeraltı (Metro) Sistemleri

* Yükseltilmiş raylı taşıma sistemleri
Örnek: Yükseltilmiş tek raylı sistemler

* Yüzeydeki raylı taşıma sistemleri
Tramvayları burada sınıflayın 

Terminaller, istasyonlar, park tesisleri 
Raylı taşıt terminalleri ve istasyonları 
Kamyon ve otobüs istasyonları ve terminalleri 

Otobüs durakları dahil 

Park tesisleri ve hizmetleri
Örnek: Yol üstü ve yol dışı park tesisleri, sokak düzeyinin altında v 
üstünde yer alan tesisler, perimeter parklar (çevre, muhit parkları)
Parketme ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Parketmenin belirli bir yönünü konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
kent planlama 711.73

*Borıı hattı taşımacılığı

> 388.55-388.57 Mala göre
Kapsamlı eserleri 388.5'de sınıflayın

*380'de belirtildiği gibi ekleyin



.55

.56

.57

389

[.109]

.15

.16

.17

.6

.62

* Petrol

*Doğal gaz

* Kömür

Metroloji ve standartlaştırma
Metroloji

Ölçüm sistemlerinin toplumsal yararları
Ölçüm ile ilgili disiplinlerarası eserleri 530.8'de sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 389.15'de sınıflayın

Ölçüm sistemleri
Örnek: Metrik sistem (uluslararası sistem, SI) imparatorluk (İngiliz) 
sistemi
Metrik sistemin kabul edilmesini 389.16'da, bir sistemden diğerine çevrim 
yapılmasını sağlayan matematiksel tabloları 530.8l'de sınıflayın

Metrik sistemin kabul edilmesi (uluslararası sistem, SI)
Metrik sisteme geçişin sağlanabilmesine yönelik ölçeklerin yönetimi 
için ayrıca 658.4062'ye hkz.

Zaman sistemleri ve standartları [eski 529.75]
Örnek: Gün ışığından tasarruf, standart, evrensel, bölge zamanı 
Çevrim tabloları dahil

Standartlaştırma

Miktar ve büyüklük
Birbirinin yerine geçebilirlik açısından

Nitelik
Performans açısından

390 Gelenekler, görgü kuralları, halkbilim
Görenekleri burada sınıflayın 
Standart altbölümler için 390.001-390.009'u kullanın 
Askeri yaşamın geleneklerini 355.l'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 390 
*380’de belirtildiği gibi ekleyin



ÖZET
Geleneklerin standart aitbölümleri 

Belirli ekonomik, toplumsal, mesleki sınıfların gelenekleri
390.01-.09

.1-.4
391
392
393
394
395
398
399

Giyim ve kişisel görünüm
Yaşamın belirli dönemlerine ve ev yaşamına ait âdetler
Ölüm âdetleri
Genel âdetler
Görgü kuralları
Halkbilim (Folklor)
Savaş ve diplomasi gelenekleri

.01-.07 

.08 

[.086]

.088

.09

Geleneklerin standart aitbölümleri

İnsan türlerine göre geleneklerin tarihi ve tanımı

Toplumsal ve ekonomik niteliklerine göre insanlar
Kullanmayın; insanların ekonomik statülerine göre geleneklerini 
390. l'de, toplumsal sınıflarına göre geleneklerini 390.2'de sınıflayın

Dini gruplar
Mesleki gruplara göre gelenekleri 390.4'de sınıflayın

Geleneklerin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı

.2

.22

.23

.24

.25

.4

390.1-390.4 Belirli ekonomik, toplumsal, mesleki sınıfların gelenekleri
Kapsamlı eserleri 390'da sınıflayın

Ekonomik statüye göre gelenekler
Köleler ve serflerin geleneklerini 390.25’te sınıflayın

Toplumsal sınıfa göre gelenekler

Hanedan üyeleri 

Asiller

Sıradan insanlar
Belirli ekonomik statülerdeki sıradan insanların geleneklerini 390.l'de, 
belirli mesleklerden sıradan insanların geleneklerini 390.4'de sınıflayın

Köleler ve serfler

Mesleklere göre gelenekler
Temel numara olan 390.4'e, V.Tablo'dan 09-99 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
hukukçuların gelenekleri 390.4344’te; ancak askeri personelin geleneklerini 
355.l’de, diplomatların geleneklerini 399'da sınıflayın

Eğitim düzeyine göre gelenekler
Numara kullanılmıyor; 390'da sınıflayın



> 391-394 Gelenekler
Kapsamlı eserleri 390'da, belirli ekonomik, toplumsal, mesleki sınıfların 
geleneklerini 390.1-390.4'de sınıflayın

Savaş ve diplomasi gelenekleri için 399'a hkz.

391 Giyim ve kişisel görünüm
Giyim, giysi, moda ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Belirli bir durumla ilgili giyim ve giysileri durumla birlikte 392-394'de; giyim ve 
giysinin belirli bir yönünü o yönle birlikte sınıflayın. Örneğin askeri üniformalar 
355.14, sahne kostümleri 792.026, giysi yapımı 646.4

Moda tasarımı için 746.92'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 391 ile 646.3, 746.92

.001-.007 Standart altbölümler

.008 İnsan türlerine göre tarih ve tanım
[.008 1-.008 4] Cinsiyet ve yaş grupları

Kullanmayın; 391.1-391.3'de sınıflayın

[.008 6] Toplumsal ve ekonomik niteliklerine göre insanlar
Kullanmayın; İnsanların ekonomik statüsüne göre giyimlerini 
391.0l'de, toplumsal sınıflarına göre giyimlerini 391.02'de 
sınıflayın

Dini gruplar
Mesleki gruplara göre giyimi 391.04'de sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

Ekonomik, toplumsal, mesleki grupların kıyafetleri
Temel numara olan 391.0'a, 390.1-390.4 arasında 390'ı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin hukukçuların kıyafetleri 391.04344; ancak askeri 
kıyafetleri 355.14'de sınıflayın

Eğitim düzeyine göre grupların giyimleri
Numara kullanılmıyor; 39l'de sınıflayın

.008 8

.009 

.01-.04

[.05]

.1

.2

.3

.4

391.1-391.3 Belirli yaşlara ve cinslere ait giysiler
Kapsamlı eserleri 39l'de; belirli yaşlara ve cinslere ait yardımcı giysileri ve 
aksesuarları 391.4'de; yaşları ve cinsleri ne olursa olsun belirli ekonomik, 
sosyal, mesleki sınıfların giysilerini 391.01-391.04'de sınıflayın

Erkek giysileri
Kadın giysileri
Çocuk giysileri
Yardımcı giysiler ve aksesuarlar



.41 Ele, ayağa giyilenler, boyuna takılanlar
Örnek: El kürkleri (manşon), eşarplar

.412 Beş parmaklı ve parmaksız eldivenler

.413 Ayağa giyilenler
Örnek: Çoraplar
Ayakkabılar ve çizmeleri burada sınıflayın 

.42 İç çamaşırları ve gecelikler

.43 Başa giyilenler (başlıklar)
Örnek: Şapkalar

.434 Maskeler

.44 Aksesuarlar
Örnek: Bastonlar, taraklar, gözlükler, yelpazeler, çiçekler, şemsiyeler 

Takılar için 391.7'ye hkz.

.45 Düğmeler

.5 Saç modelleri
Sakallar, peruklar dahil

.6 Kişisel görünüm
Saç modelleri için 391.5'e hkz

.62 Beden hatları

.63 Kozmetik ve koku kullanımı

.64 Kişisel temizlik ve hijyen
Örnek: Yıkanma

.65 Dövme ve delme

.7 Takılar
Takılarla ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın 
Takı yapımıyla ilgili disiplinlerarası eserleri 739.27'de sınıflayın

[.8] Belirli durumlar için giysiler
Belirli durumlara alındı. Örneğin düğün giysileri 392.54

392 Yaşamın belirli dönemlerine ve ev yaşamına ait âdetler
ölüm âdetleri için 393'e hkz.

.1 Doğum, ergenlik, rüşt

. 12 Doğum âdetleri
Örnek: Babalık loğusalığı, bebek öldürme, isim koyma, vaftiz



.360 088

.360 09 

.360 1-.360 4

. 13 Çocuk yetiştirme âdetleri

.14 Buluğa ermeye ilişkin âdetler
Örnek: Eriştirme törenleri

.15 Rüşte erişmeyle ilgili âdetler
Örnek: Gelinlik kızların topluma tanıtılması 

.3 Ev ve ev sanatları 

.36 Ev
Isıtma, aydınlatma, döşeme ve sıhhi donanımı burada sınıflayın 

.360 01-.360 07 Standart altbölümler

.360 08 İnsan türlerine göre evler
[.360 086] Toplumsal ve ekonomik niteliklerine göre kişiler

Kullanmayın; ekonomik statülerine göre insanların 
geleneklerini 392.360l'de, toplumsal sınıfa göre insanların 
geleneklerini 392.3602’de sınıflayın

Dini gruplar
Mesleki gruplara göre evleri 392.3604'de sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Belirli ekonomik, toplumsal, mesleki sınıfların

Temel numara olan 392.360'a, 390.1-390.4 arasında 390'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin hanedanların evleri 392.36022

[.360 5] Eğitim düzeyine göre insanların
Numara kullanılmıyor; 392.36'da sınıflayın

.37 Yemek pişirme
Yeme ve içme âdetleri için ayrıca 394.1'e hkz.

[.38] Diğer ev sanatları ve bilimleri
Numara kullanılmıyor; 392.3'de sınıflayın

.4 Flört ve nişanlanma
Örnek: Gelinin satınahnması (başlık), kız kaçırma, beşik kertmesi, 
çöpçatanlık

.5 Düğün ve evlilik
Düğünle ilgili görgü kuralları için ayrıca 395.22'ye hkz.

.54 Giyim

.6 Cinsler arasındaki ilişkiler
Örnek: Şaperonluk (nişanlı gençlerin gözetim altında tutulması)

Flört ve nişan için 392.4'e; düğün ve evlilik için 392.5'e hkz.

.9 Yaşlılara yönelik davranışlar



393 Ölüm âdetleri
.1 Gömme

Defin işleri dahil

.2 Yakma

.3 Mumyalama

.4 Sergileme

.9 Yas
Örnek: Cenazeler, eşle birlikte yakılma, ölünün başında bekleme

394 Genel âdetler
örnek: Öpüşme, küfür etme

ÖZET
394.1 Yeme, içme; uyuşturucu kullanma

.2 Özel durumlar

.3 Eğlence âdetleri

.4 Resmi törenler ve kutlamalar

.5 Alaylar, geçitler, yürüyüşler

.6 Fuarlar (panayırlar)

.7 Şövalyelik gelenekleri

.8 Düello ve intihar

.9 Yamyamlık

.1 Yeme, içme; uyuşturucu kullanma
Kullanma durumları ve yöntemleri, yasaklamalar
Yemekleri ve öğünleri burada sınıflayın 

Yemek pişirme için 392.37'ye hkz.

.12 Yeme ve içme
Belirli bir öğünün yeme içme âdetlerini 394.15'de, yiyecek yasaklarını 
(tabu) 394.16'da sınıflayın

Alkollü içki kullanımı için 394.13'e hkz.

.13 Alkollü içki kullanımı

.14 Uyuşturucu kullanımı
Örnek: Marijuana, afyon, tütün

Alkollü içkiler için 394.13'e hkz.

.15 Özel öğünler
Örnek: Kahvaltı, çay

. 16 Yiyecek yasaklan (tabular)



.25

.26

Özel durumlar
Örnek: Yıldönümleri, doğum günleri, kutlamalar, oruç günleri

Resmi törenler için 394.4'e; alaylar, yürüyüşler, geçitler için 394.5'e hkz.

Karnavallar
Örnek: Mardi Gras (Katoliklerin büyük perhizinden önceki salı günü)

Bayramlar
Festivalleri burada sınıflayın
Bayramla ilgili mevsim, bayramla birlikte sınıflanır. Örneğin Noel'in 
oniki günü Noel'le birlikte 394.268282'de sınıflanır
Bayramlarla ilgili teknoloji ya da el sanatını teknoloji ya da el sanatıyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin fişek yapımı 662.1, Paskalya yumurtalarının 
süslenmesi 745.5944

[.260 9] Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kullanmayın; 394.269'da sınıflayın

.268 Belirli tür bayramlar
Mardi Gras için 394.25'e hkz.

.268 2 Dini bayramlar
Bkz. Kılavuz 394.2682 ile 263.9, 290

.268 28 Hıristiyan bayramları
Kilise takviminin bayramları

.268 282 Noel

.268 283 Paskalya

.268 29 Diğer dini bayramlar
Temel numara olan 394.26829'a, 292-299 arasında 29'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Yahudiliğin dini 
bayramları 394.268296

.268 3 Mevsimlik bayramlar
Örnek: Halloween (Cadılar bayramı), May Day (Bahar Bayramı), 
Yılbaşı, Şükran günü

.268 4 Milli bayramlar
Bağımsızlık günlerini burada sınıflayın
Temel numara olan 394.2684'e, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Bastille Günü 394.268444

.269 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Temel numara olan 394.269'a, 2.Tablodan 01-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Meksika bayramları 394.26972
Belirli tür bayramların tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışını 
394.268'de sınıflayın



395

.3 Eğlence âdetleri
Örnek: Danslar, oyunlar, oyuncaklar 
Kumar dahil

.4 Resmi törenler ve kutlamalar
Örnek: Taç giyme, açılış, kutlama, resmi (devlet) ziyaretleri, zafer şenlikleri 

Askeri törenler için ayrıca 355.17'ye hkz.

.5 Alaylar, geçitler, yürüyüşler
Belirli bir etkinlikle ilgili alayları, geçitleri, yürüyüşleri etkinlikle birlikte 
sınıflayın. Örneğin Şükran Günü alayları 394.2683

Bkz. Kılavuz 394.5 ile 791.6

.6 Fuarlar (panayırlar)

.7 Şövalyelik gelenekleri

.8 Düello ve intihar

.9 Yamyamlık

Görgü kuralları
Toplumsal davranışlarla ilgili tanımlayıcı ve uygulamaya yönelik eserler
Başka bir talimat verilmedikçe, bu listenin iki ya da daha fazla altbölümünde yer 
alan karmaşık özelliklere sahip konuları listede sonra gelen numarada sınıflayın. 
Örneğin çocuklar için sofra (yemek) kuralları 395.54 (395.122 değil)
Gelenekleri 391-394'de sınıflayın

Diplomasi protokolü için 327.2'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 395

[.081 -.084] Cinsiyet ve yaş gruplarına göre
Kullanmayın; 395.l'de sınıflayın

.1 Belirli yaşlar ve cinsler için

. 12 Belirli yaş grupları için

.122 Çocuklar

.123 Genç yetişkinler

.123 2 Erkekler

.123 3 Kadınlar

. 126 Altmışbeş yaş ve üstündeki yetişkinler

.14 Belirli cinsler için
Cinsiyeti ne olursa olsun belirli yaş gruplarına ilişkin görgü kurallarını 
395.12'de sınıflayın

.142 Erkek



[396]

[397] 

398

.144 Dişi

.2 Yaşam döngüsündeki evreler için

.22 Nişanlar ve düğünler

.23 Cenazeler

.24 Doğum, ergenlik, reşitlikle ilgili olaylar
Örnek: Vaftiz, ikrar (iman), bar mitzvah, takdim

.3 Sosyal olaylar için
Örnek: Danslar [eskiden 395.59]
Konukseverlik ve ağırlamayı burada sınıflayın
Yaşam döngüsünün evrelerine ilişkin görgü kuralarını 395.2'de, davetleri 
395.4'de sınıflayın

.4 Sosyal yazışmalar
Davetler ve duyurular dahil
Hitab etme ve selamlama tarzları ve biçimlerinin yazılı ve sözlü biçimlerni 
burada sınıflayın

.5 Belirli durumlarda
Örnek: Okul, spor

İş ve çalışma hayatına ilişkin görgü kuralları

Topluluk içinde davranış
Örnek: Kilisede, tiyatroda, dükkanlarda

Sofra kuralları 

Sohbet
Telefonla konuşmaya ilişkin görgü kurallarını burada sınıflayın
Bu numaranın okul ve spor için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 3955'de 
sınıflayın
Danslar 395.3'e alındı

[Kullanılmıyor]
En son lö.Basım'da kullanıldı

[Kullanılmıyor]
En son lö.Basım'da kullanıldı

Halkbilim (Folklor)
Dinsel mitoloji için 291.13'e, yazan bilinen edebiyat ürünleri, anonim 
edebiyat klasikleri için 800'e ayrıca bkz.
Bkz. Kılavuz 398.2 ile 291.13

.52

.53

.54

.59



ÖZET
398.01-.09 Standart altbölümler

.2 Halk edebiyatı

.3 Halkbilimin konusu olarak doğal ve fîziksel olgular

.4 Halkbilimin konusu olarak doğa üstü ve destansı olgular

.5 Destanları, halk masallarını içeren kitapçıklar

.6 Bilmeceler

.8 Tekerlemeler ve tekerleme oyunları

.9 Atasözleri

.01 Felsefe ve kuram
Belirli kuramları [eski 398.1] burada sınıflayın 

.04 Özel konular

.042 Sosyoloji ve eleştiri
Kültürel ve toplumsal bir olgu olarak halkbilimin kökeni, rolü, işlevi 
Toplumsal rolü ve işlevi dahil
Sosyoloji ve edebi eleştiri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Salt edebi eleştiriyi 398.2, 398.5-398.9'da, halkbilimin belirli 
konularının sosyolojisini 398.3-398.4'de, halkbilim sosyolojisinin 
tarihi ve coğrafi ele alınışını 398.09'da sınıflayın

.09 Halkbilim sosyolojisinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Halk edebiyatının tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışını 398.209'da
sınıflayın

[.1] Halkbilim kuramları
398.0l'e alındı

.2 Halk edebiyatı
Edebiyat olarak halkbilim
Edebi değerlendirme ve eleştiriyi, mitoloji ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
burada sınıflayın
Dini mitolojiyi 291.13'de sınıflayın

Halk edebiyatının küçük formları için 398.5-398.9'a hkz 
Bkz. Kılavuz 398.2; 398.2 ile 291.13; 800 ile 398.2 

.204 Dile göre
Temel numara olan 398.204'e, ö.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin dünyanın Fransızca konuşulan bölgelerinden halk öyküleri 
398.20441; ancak bir yerde ağırlıkta olan belirli bir dildeki öyküleri 
398.209'da sınıflayın. Örneğin Fransa'dan Fransızca halk öyküleri 
398.20944, Quebec'ten Fransızca halk öyküleri 398.209714

.21 Doğaüstü ve destansı insan ve yarı insanlara ait masallar ve
söylenceler

Örnek: İnsan yiyen ejderhalar, periler, devler, vampirler, deniz kızları, 
der.iz adamları, at gövdeli insanlar
Peri masallarını burada sınıflayın
Belirli bir peri masalını, masalın konusu ile birlikte sınıflayın. Örneğin 
Çizmeli Kedi 398.2452974428, Sinderella 398.27 ^ ®

Bkz. Kılavuz 398.21 ile 398.22



.22 Tarihi ve sözde tarihi kişi ve olaylara ait masallar ve söylenceler
Örnek: Kahramanlar, krallar, cadılar 

Bkz. Kılavuz 398.21 ile 398.22

.23 Yerlere ve zamanlara ait masallar ve söylenceler

.232 Gerçek yerler
Temel numara olan 398.232'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Hindistan'la ilgili masallar 398.23254
Özel zamanlardaki gerçek yerlere ilişkin masalları 398.236’da 
sınıflayın

Belirli yerlerden çıkmış öyküler için ayrıca 398.209'e hkz.

.234 Destansı yerler
Örnek; Atlantis

.236 Özel zamanlar
Örnek: Mevsimler, özel günler

.24 Hayvanlar ve bitkilere ilişkin masallar ve söylenceler

.242 Bitkiler
Gerçek ve destansı

.245 Hayvanlar
Bkz. Kılavuz 800 ile 591, 636, 398.245 

.245 2 Gerçek
Temel numara olan 398.2452'ye, 592-599 arasında 59'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kediler 398.2452974428

.245 4 Destansı
Örnek: Ejderler, zümrüdü ankalar, tek boynuzlu atlar, kurt 
adamlar

.25 Hayalet öyküleri

.26 Fiziksel olaylara ilişkin masallar ve söylenceler
Gerçek ve destansı
Örnek: Göksel cisimler, hava, ateş, su, madenler

.27 Günlük hayata ilişkin masallar ve söylenceler
Örnek: Doğum, aşk, evlilik, ölüm, meslekler, eğlence, evler, yemekler 

Bkz. Kılavuz 615.882



.3

.32

.322

.329

.33

.35

.352

.353

.354

.355

.356

398.3-398.4 Halkbilimin belirli konularının sosyolojisi
Kültürel ve sosyal açıdan halkbilimin konu ve temalarının kaynağı, rolü, işlevi 
Kapsamlı eserleri 398.042’de sınıflayın

Halkbilimin konusu olarak doğal ve fiziksel olgular

Yerler

Fizyografik bölgeler 

Belirli yerler
Temel numara olan 398.329'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin halkbilimin konusu olarak Londra 398.329421
Tarihi ve politik temaları, belirli yerlerdeki tarihi olayları 398.358'de 
sınıflayın

Zamanlar
Örnek: Mevsimler, günün bölümleri. Örneğin karanlık, şafak 
Bayramlar dahil

İnsanlık ve insan varlığı 

Kişiler
Örnek: Kahramanlar, krallar, cadılar 
Tek tek kişiler dahil

Bkz. Kılavuz 398.352 ile 398.45

İnsan bedeni, aklı, kişiliği, nitelikleri, etkinlikleri
Örnek: Şövalyelik, dostluk, delilik, onur, cinsellik, başarı 
Tıbbi halkbilim dahil 

Aşk için 398.354'e hkz.
Bkz. Kılavuz 615.882

Yaşam döngüsü
Örnek: Doğum, aşk, evlilik , ölüm

Toplumsal temalar
Örnek: Ticaret, suç, barınma, çevre, yiyecek, yasa, meslek, eğlence, 
şiddet

Teknik temalar
Örnek: Mühendislik, uçma, gemiler 
Bilimsel temalar 398.36'ya alındı 

Tıhhi halkbilim için 398.353'e hkz.



.357 Sanatsal ve edebi temalar
Örnek: Kitaplar, müzik, resim

.358 Tarihi ve politik temalar
Örnek: Milliyetçilik, savaş
Belirli yerlerdeki tarihi olayları burada sınıflayın

.36 Bilimsel temalar [eskiden 398.356]
Fiziksel olgulan burada sınıflayın

.362 Göksel cisimler

.363 Hava

.364 Ateş ve su

.365 Madenler (Mineraller)

.368 Bitkiler
Temel numara olan 398.368’e, 582-589 arasında 58'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çiçekler 398.368213

.369 Hayvanlar
Temel numara olan 398.369'a, 592-599 arasında 59'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin tavşanlar 398.3699322

.4 Halkbilimin konusu olarak doğa üstü ve destansı olgular
Halkbilimin belirli konularının sosyolojisi: Kültürel ve sosyal açıdan 
halkbilimin konu ve temalarının kaynağı, rolü, işlevi
Büyüyü burada sınıflayın

Okkültizmde (gizli kuvvetlere inanma ve onları etkisi altına alma) büyü 
için ayrıca 133.43'e hkz.

.41 Halk inanışları
Boş inançlar (batıl itikatlar) dahil

.42 Destansı yerler
Örnek: Atlantis

.45 İnsan ve yarı insan biçimindeki destansı varlıklar
Örnek: Periler, devler, insan yiyen devler, vampirler 
Hayaletleri 398.47'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 398.352 ile 398.45 

.46 Destansı madenler, bitkiler, hayvanlar

.465 Madenler (Mineraller)
Örnek: Filozof taşı (madenleri dönüştüren sihirli taş)

.468 Bitkiler

.469 Hayvanlar
Örnek: Ejderler, zümrüdü ankalar, tek boynuzlu atlar, kurt adamlar



.47 Hayaletler
Tekinsiz yerler dahil

398.5-398.9 Halk edebiyatının küçük formları
Edebi değerlendirme ve eleştiriyi burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 398.2'de sınıflayın

Destanlar, halk masallarını içeren kitapçıklar 

Bilmeceler
Disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Salon oyunları olarak bilmeceleri 793.735'de, edebiyat olarak bilmeceleri 
808.882'de sınıflayın

Tekerlemeler ve tekerleme oyunları
Örnek: İp atlama tekerlemeleri, dil dolaştıran tekerlemeler 
Çocuk şiirlerini burada sınıflayın

Sayma, sayarak çıkarma tekerlemeleri 

Sokak satıcılarının tekerlemeleri ve şarkıları

Atasözleri
Halk aforizmalarım burada sınıflayın
Temel numara olan 398.9'a, ö.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Fransızca atasözleri 398.941

399 Savaş ve diplomasi gelenekleri
örnek: Danslar, barış çubuğu, esirlere yönelik davranış, örneğin kafa derisinin 
yüzülmesi
Yamyamlığı 394.9'da, diplomasi protokolünü 327.2'de, askeri yaşamın 
geleneklerini 355.l'de sınıflayın

.84

.87

.9



400

400 Dil ve dilbilim
Dil ve edebiyat ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
(Seçenek A: Bir dile, yerel vurgu ya da daha kısa bir numara vermek için, bütün 
açıklamaların yer aldığı 410’da sınıflayın)
(Seçenek B: Bir dile yerel vurgu ya da daha kısa bir numara vermek için, bir harf 
veya sembolle birlikte 420’nin önüne yerleştirin. Tüm açıklamalar 410-490’da yer 
almaktadır)
Belirli bir disiplin ya da konunun dilini, disiplin veya konu ile birlikte l.Tablo'dan 
014 notasyonunu kullanarak sınıflayın. Örneğin bilim dili 501.4

Güzel anlatım sanatı (retorik) için 808'e, edebiyat için 800'e hkz.
Bkz. Kılavuz T4-864 ile TI-0I4; 400; 400 ile 800; 400 ile 909; 930-990

Konuşulan ve yazılan dilin bilimi ve yapısı
Tanımlayıcı, dilin belli bir zamandaki durumunu araştıran dilbilimi; Hint- 
Avrupa dilleriyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
(Seçenek A: Belirli bir dile yerel vurgu ve daha kısa bir numara vermek için, 
örneğin Rusça’yı, 410’da sınıflayın ve 410-490’da belirtildiği gibi temel numara 
olan 4l’e ekleyin; bu durumda dilbilimi 400’de, onun altbölümlerini 401- 
409’da, dil ve dilbilimin standart altbölümlerini 400.1-400.9’da sınıflayın. B 
seçeneği 410-490’da açıklanmıştır)
Belirli dillerin dilbilimini 410-490'da sınıflayın

Belirli Hint-Avrupa dilleri için 420-480'e hkz.

Felsefe ve kuram

Uluslararası diller
Evrensel dilleri, uluslararası dillerle ilgili genel tartışmaları burada 
sınıflayın. Örneğin diplomatik diller,”lingua francas” (uluslararası ticari 
diller)
Değer için kullanmayın, 400. l’de sınıflayın
Yapay dilleri 499.99'da; belirli dilleri 410-490'da dil ile birlikte sınıflayın. 
Örneğin diplomatik bir dil olarak Latince 470; bir “lingua franca” 
olarak Swahili 496.392

Dil ve haberleşme
Dilbilim terminolojisinin ussal yoldan ele alınışını burada sınıflayın

Dilhilinı sözlükleri için 400.3'e, çok dilli dilbilim sözlükleri için 403'e 
ayrıca hkz.



[.142]

.143

[.148]

.151

.19

.193

Göstergebilim Semiotik
Eski başlık: Haberleşme
İçerik analizlerini, nutuk (konuşma) analizlerini burada sınıflayın
Semiotikle ilgili disiplinlerarası eserleri 302.2'de, pragmatikle (sebep- 
sonuç bağlantısını araştıranları) ilgili disiplinlerarası eserleri 
306.44'de sınıflayın

Semantik (anlamhilim) için 400.143'e hkz.
Felsefenin konusu olarak semiotik (göstergebilim) için ayrıca 
121.68'e hkz.

Etimoloji (Kökenbilim)
Kullanmayın; 402'de sınıflayın

Anlambilim Semantik [eski 412]
Kelime anlamlarının tarihini 402'de sınıflayın

Felsefe konusu olarak semantik (anlamhilim) için 12F68'e, 
felsefe okulu olarak genel semantik için I49.94'e ayrıca hkz.
Bkz. Kılavuz 400.143 ile 402, 405, 306.44, 400.19

Kısaltmalar ve semboller
Kullanmayın; kısaltmaları ve sembolleri yazı sistemlerinin bir parçası 
olarak 40l'de, kısaltma ve sembol sözlüklerini 403.l'de sınıflayın

Matematiksel ilkeler
Matematiksel dilbilimi burada sınıflayın

Psikolinguistik (Dil-akıl ilişkisi bilimi)
Sosyolinguistik (toplum-dil ilişkisi bilimi) 306.44'e alındı
İki dilliliğin psikolojisini 400.42019'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 400.7, Tl-07 ile 408.007, T4-8007, 400.193

Dil kazanma
Bir dili öğrenmek ve öğretmek için 408.007'ye, okuma psikolojisi 
için 408.4019'a ayrıca hkz.
Bkz. Kılavuz 400.7, T1-07 ile 408.007, T4-8007, 400.193

Çeşitli konular
Sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar

Hem dil ve dilbilimi hem de edebiyata kapsamlı olarak yer veren 
sözlükleri, ansiklopedileri, konkordansları burada sınıflayın
Çok dilli sözlükleri 403'te sınıflayın

Özel konular



.42 îkidillilik
Dillerin birbirini etkilediği ülkelerde, ikidilliliğin belirli örnekleri, 
belirleyici olan dille birlikte sınıflanır. Örneğin Los Angeles'te 
İspanyolca-İngilizce ikidilliliği üzerine bir değerlendirme 
420.42610979494. Eğer dillerden hiçbiri belirleyici değilse, listede sonra 
gelenle birlikte sınıflayın

İkidilliliğin sosyolojisi için ayrıca 306.446’ya hkz.

.5 Süreli yayınlar

.6 Örgütler ve yönetim

.7 Eğitim, araştırma, ilgili konular
Bkz. Kılavuz 400.7, Tl-07 ile 408.007, T4-8007, 400.193

.8 Dil ve dilbilimin insan türlerine göre ele alınışı
Dilin sosyolojisi için ayrıca 306.44'e hkz.

.89 Dil ve dilbilimin belirli ırksal, etnik, ulusal gruplara göre ele
alınışı

Etnolinguistik (etnoloji-dil ilişkisini ele alan bilim) 306.44089’a alındı

.9 Coğrafi ve kişilere göre ele alış
Yer ile sınırlı olmayan dil tarihi 407.Tye alındı 
Belirli dilleri ve dil gruplarını 410-490'da sınıflayın

401 Yazı sistemleri
örnek: Alfabeler, yazılar, düşünce yazıları (düşünceyi sözcük seslerini gösteren 
harflerle değil, resim ya da başka işaretlerle yazma şekli); kör alfabesi
Kısaltmalar, akronimler (örneğin NATO), büyük harf kullanma, noktalama, 
yazım, transliterasyon (başka dilin alfabesiyle yazma) dahil

El veya makina ile nasıl yazılacağını öğreten kitaplar için ayrıca 652'ye hkz. 
Örneğin el yazısı 652.1

.7 Eski yazıbilim (Paleografi) [eski 417.7]
Antik ve ortaçağ yazı biçimlerini inceleme

402 Kökenbilim Etimoloji
Kelime anlamlarının tarihi dışındaki semantik (anlambilim) 400.143'e alındı
Onomastik ile ilgili disiplinlerarası eserleri 929.97’de, tarihi (art zamanlı) dil 
bilimlerini ele alan kapsamlı eserleri 407.7'de; etimolojinin belirli durumlarım, 
durumla birlikte sınıflayın. Örneğin kelimelerde fonetik (ses yapısındaki) gelişme 
404

Bkz. Kılavuz 400.143 ile 402, 405, 306.44,400.19

403 Sözlükler
Çok dilli sözlükleri burada sınıflayın

.028 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Sözlükbilimi burada sınıflayın

.1 Konu sözlükleri
Örnek: Kısaltmalar ve akronim sözlükleri; resim sözlükleri 

700



.2-.9 Giriş kelimeleri veya tanımlamaları tek bir dilde olan çok dilli 
sözlükler

Temel numara olan 403'e, ö.Tablo'dan 2-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
terimleri İngilizce, Fransızca ve Almanca, fakat tanımlamalan sadece 
İngilizce olan sözlükler 403.21

404 Sesbilim Fonoloji
Sesbilgisini burada sınıflayın
Fonoloji ve morfoloji ya da sentaks (söz dizimi) ile ilgili kapsamlı eserleri 405'te 
sınıflayın

.6 Parça üstü özellikler
Birden fazla ses birimine yayılan vokal etkiler 
Örnek: Duraklar (noktalar), alçalma-yükselme, vurgu 
Tonlamayı burada sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 808.1 ile 404.6

405 Yapısal sistemler Gramer
Morfoloji ve sentaksla ilgili tarihi ve tanımlayıcı çalışmalar 
Üretici ve dönüşümsel dilbilgisi dahil
Morfoloji, sentaks ve fonoloji ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Sesbilim (fonoloji) için 404'e bkz.
Preskriptif (kuralcı) gramer için ayrıca 408'e bkz.
Bkz. Kılavuz 400.143 ile 402,405,306.44,400.19

[406] Kullanılmıyor
En son 18. Basım’da kullanıldı

407 Lehçebilim ve artzamanlı (tarihi) dilbilim
(Diyalektoloji ve diyakronik)

.2 Lehçebilim (Diyalektoloji)
Coğrafi olmayan dil çeşitleri üzerine yapılan çalışmalar dahil. Örneğin argo ve 
jargon
Coğrafi dil çeşitleri üzerine yapılan çalışmaları burada sınıflayın

.22 Pidgins ve creoles
(Uluslararası yardımcı dil olarak kullanılan karışık dil ve Louisiana'da 
konuşulan Fransızca)
Başlıktaki konulardan birine veya her ikisine birden standart altbölümler 
eklenir

Bkz. Kılavuz T4-7
.7 Artzamanlı (tarihi) dilbilim (Diyakronik)

Dilin zaman içindeki gelişimini inceleyen eserler
Yer ile sınırlı olmayan dilin tarihini [eskiden 409]), dil değişikliğini burada 
sınıflayın
Paleografi 401.7'ye alındı
Dilin belirli, öğelerinin tarihini ve tarihteki değişimini, öğe ile birlikte 
sınıflayın. Örneğin gramer 405

Dil ve dilbilimleri tarihinin coğrafi ele alınışı için ayrıca 400.9'a bkz.
Bkz. kılavuz 400



408 Standart kullanım (Kuralcı dilbilim)
Uygulamalı dilbilim

Çok dilli deyim kitapları dahil
Standart altbölümler için 408.001-408.009’u kullanın
Sözlükleri ve sözlükbilimi 403'te sınıflayın

Bkz. Kılavuz 400.7, Tl-07 ile 408.007, T4-8007, 400.193 

.02 Çeviri ve yorum
Başlıktaki konulardan birine veya her ikisine birden standart altbölümler 
eklenir. Örneğin bilgisayarla çeviri 408.020285

.4 Okuma

409 Konuşulup yazdanm dışındaki yapısal dil (Verbal dil)
Sağırlar için kullanılan el dilini burada sınıflayın

Dilbilimsel olmayan (yapısallaştırılmamış) haberleşmeyi 302.222’de sınıflayın

410-490 Belirli diller
Belirli dillerle ve bu dillerin edebiyatlarıyla ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
(Seçenek B: Bir dile yerel vurgu ve daha kısa bir numara vermek için, bir harf 
ya da sembolün önüne koyun. Örneğin Arapça 4A0 [420’den önce], temel numara 
4A’dır. Seçenek A 400’de açıklanmıştır.
Belirli girişlerin altında gösterilen, eklemeler,değişiklikler, iptaller, istisnalar 
dışında,* işaretli her dil için temel numaraya 4.Tablo’dan 01-86 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Yoruba grameri 496.3335. Temel numara, sınıflama cetvelinde 
farklı bir numara belirleninceye kadar, dil için verilen numaradır.
(Seçenek; Herhangi bir dil grubu için, temel nurnaraya 04 notasyonunu ekleyin ve 
sonra 4. Tablo’dan 01-86 notasyonunu ekleyin. Örneğin Makro-Penut dilleri 
grameri 497.4045)
Bu sınıflama cetvelinde kullanılan tek tek dillerin 810-890’dakilerle ya da 
6.Tablo’nun notasyonuyla uyuşrnası gerekmez. Sadece belirtildiği zaman 
6.Tablo’dan notasyon kullanın. Örneğin 494’te.
Kapsamlı eserleri 400’de sınıflayın

Belirli dillerin edebiyatları için 810-890'a hkz.
Bkz. Kılavuz 410-490



410 Türk dili
Türk dili için temel numara: 41
Standart Türkçe: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kullanılan Türkçe 
Standart Türkçe ile ilgili kapsamlı eserleri burada sunıflayın 

Bkz. Kılavuz 410-490

.016 Bibliyografyalar •

.1-.9 Türk dilinin standart aitbölümleri

.2 Çeşitli konular
Türk dilinin kelime ödünçlemelerini burada sınıflayın

.5 Türk dili ile ilgili süreli yayınlar
Türk dili dergilerini burada sınıflayın

.6 Türk dili ile ilgili örgütler ve organizasyonlar
Türk dil kongrelerini, dil kurultaylarını burada sınıflayın
Türk dili ile ilgili kamu kuruluşları (Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu), Türk dili üzerine araştırma yapan demekleri, özel 
kuruluşları burada sınıflayın

.9 Türk dilini tarihi coğrafi, kişilere göre ele alış
Türk dili tarihini ele alan eserleri burada sınıflayın 
Tipoloji ve Türk dili topluluğunun tarihini kapsar 
Türk dili ile ilgili olarak yapılan farklı sistematikleri burada sınıflayın

411 Standart Türkçe'nin yazı sistemi ve fonetiği
Standart Türkçe'de ünlü uyumu, vurgu, hece ve tonlama
Yazım (imlâ) kılavuzlarını burada sınıflayın

.2 Alfabe (Harfler)
Harfleri, yeni harflerle Türk alfabesini burada sınıtlaym
Elifba (OsmanlIca. Arapça ve Farsça'nın alfabesi)'yı 419. l'de sınıflayın

.4 Standart Türkçe'yi öğretim yöntemleri
Çocuklar ve yetişkinler için Türkçe kitapları
Dil bilgisi eğitimi veren okuma kitaplarını burada sınıflayın

.44 Yabancılar için Türkçe öğretim kitapları
Yabancılar için konuşma kitaplarını burada sınıflayın

.5 Standart Türkçe'nin yazımı ve söylenişi (Telaffuz)
Standart Türkçe'de yazım ve söyleyişin (telaffuzun) öğelerini, tarihini ve 
doğasını ele alan tanım ve analizleri burada sınıflayın
Standart Türkçe'nin yazı sistemi hakkındaki kapsamlı eserleri 41 l'de, 
sözlükleri 413'te, standart söylenişiyle (telaffuz) ilgili alıştırmaları 418'de 
sınıflayın

.55 Çeşitli ağızların yazımı ve söylenişi



412 Standart Türkçe'nin kökenbilimi (etimolojisi)
Standart Türkçe'deki terimler, tabirler ve deyimlerin kökenlerini araştıran eserleri 
burada sınıflayın

Deyimler-terimler sözlükleri için 413.l'e hkz.

413 Standart Türkçe ile ilgili sözlükler
Giriş kelimeleri Türkçe olan sözlükleri burada sınıflayın 
Argo sözlüklerini 413.l'de sınıflayın

.1 Konu sözlükleri
Türkçe deyimler-terimler sözlükleri, argo sözlükleri, eş-zıt anlamlı kelime 
sözlükleri, etimolojik sözlükler ve kısaltma sözlüklerini burada sınıflayın

.2-9 Türkçe'den diğer dillere sözlükler
Temel numara olan 413'e, ö.Tablo'dan 2-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Türkçe-İngilizce sözlük 413.21

415 Standart Türkçe'nin yapısal sistemi (grameri)
Standart Türkçe’nin yeni harflerle (Latin alfabesiyle) gramerini burada sınıflayın

.2 Standart Türkçe'nin kelime yapısı (morfolojisi)
Standart Türkçe'nin yapı, ek, çekim, çekim eklerini burada sınıflayın

.3 Söz bölükleri Kelime grupları
Söz bölükleriyle ilgili yapısal (gramatik) kategoriler

.4 Söz dizini Sentaks
Söz dizini ile ilgili reform deneyimlerini ele alan eserleri burada sınıflayın

.6 Standart Türkçe'de gramer reformu
417 Türkçe'nin tarihi ve coğrafi gelişimi ve değişimi

Standart altbölümler için 417.001-417.009'u kullanın
Latin alfabesinin kabulünden (1928) bu yana Standart Türkçe’de meydana gelen 
tarihi ve coğrafi değişiklikleri ele alan kapsamlı eserleri burada sınıflayın.

.01 Eski Türkçe (11 .yüzyıla kadar)
Orhon ve Yenisey Yazıtları, Kuli Çörs Yazıtı, Ongin Yazıtı, Uygur Han 
Yazıtı ve diğer eski yazıtları dil açısından inceleyen eserleri burada 
sınıflayın

.02 Orta Türkçe (11. yy.-15. yy.)
Karahanlılar dönemi: Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacib)’i 810'da 
sınıflayın. Bu ve benzeri eserleri dönemin dil yapısı açısından ele alan 
çalışmaları burada sınıflayın

.03 Yeni Türkçe (15. yy.-20. yy.)
15. yy'dan sonra biçimlenen Türkçe

OsmanlIca için 4I9'a hkz.



.7

.8

418

419

.2

.3

.5

.52

.53

417.1-417.5 Anadolu ağızları
Kapsamlı eserleri 417’de sınıflayın

Kuzey Anadolu ve Karadeniz ağızları
Kastamonu, Hüdavendigâr (Bursa ve dolayları), Samsun, Ordu, Trabzon, Rize 
ağızlarını burada sınıflayın

Doğu Anadolu ağızları
Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Bitlis, Muş, Van, Kars 
ağızlarını burada sınıflayın

Orta Anadolu Ağızları
Afyon, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Amasya, 
Tokat ağızlarını burada sınıflayın

Batı Anadolu ağızları
Aydın, İzmir, Konya, Karaman ağızlarını burada sınıflayın

Güney ve Güneydoğu Anadolu ağızları
Adana, Gaziantep, Kilis, Urfa, Kahramanmaraş, Malatya ağızlarını burada 
sınıflayın

417.6-417.7 Rumeli ve azınlık ağızları 
Rumeli ağızları

Edime, Rodop, Kızanlık, Razgrad, Varna, Vidin, Adakale, Bosna (Boşnak 
Türkçesi), Makedonya ağızlarını burada sınıflayın
Topluluk ağızlan: Gacal, Tozluk, Gerlovo, Konyar, Surguc

Azınlık ağızları
Argo (Kayış dili)

Argo sözlüklerini 413.1'de sınıflayın

Standart Türkçe’nin kullanımı (Kuralcı dilbilim) 
Uygulamalı dilbilim

Resmi dil politikalarını burada sınıflayın

OsmanlIca ve standart Türkçe dışı Türk dili
OsmanlIca ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Osmanlıca'nm yazı sistemi ve fonetiği
Osmanlıcanm abecesi “Elifba”yı burada sınıflayın

Osmanlıca'nm kökenbilimi (etimolojisi)
OsmanlIca sözlükler

Giriş kelimeleri Osmanlıca olan sözlükleri burada sınıflayın

Osmanlıca'nm yapısal sistemi (grameri)
Osmanlıca'nm kelime yapısı 
Osmanlıca'nm söz bölükleri



.54

.7

.701

.702

.703

.8

.991 

.991 1

.991 2 

.992

.992 1

.992 11 

.992 12

.992 2 

.992 21

.992 22 

.992 23

.992 24

Osmanlıca'nm söz dizini
Osmanlıca'nm tarihi ve coğrafi gelişimi ve değişimi

Osmanlıca'dan kaynaklanan Kırım Osmanlıcası için 418.9938'e, 
Gagauzca ve altlehçeleri (Mariupol ağzı dahil) için 418.9939'a hkz.

Eski Osmanlıca (Selçuklu Türkçesi) (1250-1450)
Orta Osmanlıca (1450-1839)
Yeni Osmanlıca (1839-1923)

Osmanlıca'nm kullanımı (Kuralcı dilbilim) Uygulamalı 
dilbilim

Standart Türkçe dışındaki Türk dili (Altay dilleri)
Standart Türkçe dışındaki Türk dili için temel numara: 419.99
Türk dili dışındaki diğer Altay dillerini 494’te sınıflayın. Örneğin 
Moğolca 494.2
Standart Türkçe dışındaki Türk dillerinden birine yerel vurgu ya da daha 
kısa bir numara vermek için, 411-418'i kullanın. Bu durumda, Standart 
Türkçe'yi 419.9935'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 410-490

Kuzeydoğu çevre dilleri
Çuvaşça (Viryal)

Viryal (Yukarı Çuvaşça) ve Anatri (Aşağı Çuvaşça) lehçeleri dahil 
Hirti (Bozkır Çuvaşçası)'yi burada sınıflayın 

Yakutça 

Merkez dilleri

418.992 1-418.992 3 Doğu kolu: Altay Abakan dilleri 
Tuva

Doğu kolu: Altay-Abakan dilleri 
Karagas (Tofa)
Soyon

Soyon dilinin altlehçelerini (Orta, Batı, Tocin-Kuzeydoğu, ve 
Güneydoğu) burada sınıflayın

Hakas
Şorca

Şorca'nın altlehçesi Abalar dahil 
AbakanSagay, Koybal, Kaç, Kızıl, Beltir altlehçeleri dahil 
Çulım

Kezik ve Küerik altlehçeleri dahil 
Kamaş



.992 3

.992 31

.992 32

.992 4

.992 41 

.992 42 

.992 43 

.992 44 

.992 45 

.992 46 

.992 47 

.992 48 

.992 49 

.992 5 

.992 51

.992 52 

.992 53 

.992 54 

.992 55 

.992 6 

.992 61

.992 7 

.992 71 

.992 72

.992 73

Oyrot (Altay)
Oyrot dilinin altlehçeleri Kuzey Altay alt bölümünü ve Güney 
Altay alt bölümünü burada sınıflayın

Kuzey Altay alt bölümü
Yış-kişi (Tuba-kiji), Kumandu-kiji (Turacak, Solton, 
Starobarda ağızları dahil) ve Ku-İciji (Kuğu-kiji, Çalkandu- 
kiji) lehçelerini burada sınıflayın

Güney Altay alt bölümü
Altay-kiji (Mayma-kiji ağzı dahil), Telengit-kiji ve Teleüt-kiji 
(Telengut, Telenget) altlehçelerini burada sınıflayın

Batı Sibirya bölümü

418.992 4-418.992 8 Batı kolu: Kıpçakça 
Turalı 
Tümenli 
Tobol lu 
Işımlı 
İrtışlı 
Tomsklu 
Tarhk 
Kurdak
Yalutorıvsk ve Baraba 

Volga-Kama bölümü 
Kazan Türkçesi

Orta, Doğu ve Batı altlehçeleri dahil 
Mişer 
Tepter 
Kasimov 

Astrahan 
Ural bölümü

Başkurtça (Başkurt Türkçesi)
Başkurt Türkçesinin altlehçeleri olan Dağ Başkurtçası 
(Kuvakan), Bozkır Başkurtçası (Yurmat) ve Batı Başkurtçası 
Burjan'ı burada sınıflayın

Aral-Hazer bölümü
Kazakça (Kazak Türkçesi)
Karakalpakça (Karakalpak Türkçesi)

Karakalpak Türkçesindeki Kazaklaşmış ağızlar ile 
Özbekleşmiş veya Türkmenleşmiş ağızları burada sınıflayın

Kırgızca (Kırgız Türkçesi)



.992 74 

.992 75

.992 8 

.992 81

.99 282 

.992 83 

.992 84 

.992 85 

.992 86

.993

.993 1 

.993 11

.993 12

.993 13

.993 2 

.993 21

.993 22

.993 23

Kıpçak Özbekçesi 
Noğay Türkçesi

Noğaycanın altlehçeleri olan Ak Noğayca, Öz Noğayca ve 
Kara Noğaycayı burada sınıflayın

Karadeniz-Hazer bölümü
Karaimce

Kırım Karaimcesi, Tatar Karaimcesi, Troki Karaimcesi, Haliç- 
Lutsk Karaimcesi dahil

Çıtakça
Kırım Kıpçakçası
Karaçayca
Balkarca (Malkarca)
Kumukça (Kumuk Türkçesi)

Kumukçanın Buinak, Hasavyurt ve Kaytak altlehçelerini 
burada sınıflayın

Güney dilleri

418.993 1-418.993 4 Orta Asya kolu 
Özbekçe

Yarı İranlılaşmış Özbekçe
Fergana, Kokand, Margelan, Andijan, Namangan, Çimiyan 
ağızları dahil

İranlılaşmış Özbekçe
Karşi, Semerkand, Katta-Kurgan, Buhara, Taşkent, 
Leninabad, Jizzah, Ura-Türbe ağızlarını burada sınıflayın

Türkmenleşmiş Özbekçe
ikan, Karabulak, Hive ağızlarını burada sınıflayın 

Kıpçak Özbekçesi için 418.99274'e bkz.

418.993 2-418.993 4 Doğu Türkistan lehçeleri
Yeni Uygurca (Doğu Türkçesi)

Kuzeybatı (Merkez) ağız ve lehçeleri
Kaşgar, Yarkend, Yengi Hisar, Kulça, Aksu, Kuça, Urumtsi, 
Hotan, Keriya, Çerçen, Dolan, Maralbaşı, Karaşar, Turfan, 
Hami, Komul, Korün, Taranci ağızlarını burada sınıflayın

Doğu ağız ve lehçeleri
Lobnor lehçesini burada sınıflayın

Güney ağız ve lehçeleri
Hoton lehçesini burada sınıflayın



.993 3 

.993 4

.993 6 

.993 61

Sarı Uygurca 

Salarca

.993 62

.993 7 

.993 71

.993 72

.993 73

.993 8 

.993 9

418.993 5-418.993 9 Güneybatı (öz Oğuz) kolu: Oğuzcanın Batı kolu
Azerice (Azeri Türkçesi)

Kafkas Azericesi (Kuzey Azerice)
Küba, Derbent (Dağıstan), Baku, Şemahı (Şirvan), Salyan, 
Mugan, Lenkeran, Kazah, Borçalu, Gence (Kirovabad), 
Karabağ (Şuşa), Nuha, Zakatalı-Kah, Mugal, Kutkaşen, 
Erevan, Nahçıvan, Ordubad, Karapapah, Gökçay, Agdaş, 
Cebrail lehçelerini burada sınıflayın

İran Azericesi (Güney Azerice)
Tebriz, Marağa, Türkmençay, Berend, Eher, Hoy, Maku, 
Bekrabad, Bacervan, Erdebil (Sevelan), Halhal, Zencan 
(Hamse), Sayınkale, Sakız, Soğukbulak, Serdest, Rızaiye 
(Rumiye), Şahpur, Kaskaî ve İnallı (Eynallu) lehçelerini 
burada sınıflayın

Türkmence
Arı Türkmence (Özbekleşmemiş)

Yomud (Karadaşlı ve Alili-Yazır ağızları ile birlikte). Teke, 
Göklen, Er-Sarı, Salır ve Sarık lehçelerini burada sınıflayın

İran-Özbekistan Türkmencesi
Nohur, Anaul, Hasarlı, Nerezim, Manışlık, Eski, Surhı, 
Arabaçı, Kıraç, Çandur, Mukrı, Hatap, Bayat, Çeges, Dueci, 
Sakar lehçe ve ağızlarını burada sınıflayın

Hazer ötesi Türkmencesi
Truhmen (Stavropol Türkçesi) lehçesini burada sınıflayın

Kırım Osmanlıcası 

Gagauzca

> 420-480 Belirli Hint-Avrupa dilleri
Kapsamlı eserleri 400'de sınıflayın

Doğu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri için 49I'e hkz.

420 tİngilizce ve Eski İngilizce (Anglosakson)
İngilizce için temel numara: 42
İngilizce ile birlikte 4.Tablo'nun kullanımına ilişkin açıklamalar ve istisnalar 
421-428'de belirtilmiştir

421 t Standart İngilizce’nin yazı sistemi ve fonolojisi
t42’ye, 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



.52 Yazım (Ortografi) ve söyleyiş (telaffuz)
Standart Kanada İngilizcesi'nin yazımı ve söylenişi dahil
İngilizcenin yazımı ve söylenişinin doğası, tarihi ve işlevinin tanım ve 
çözümlemesini burada sınıflayın
İngilizce için yazı sistemleriyle ilgili kapsamlı eserleri 421.1'de, yazım ve 
söyleyiş konu sözlüklerini 423.1'de, standart söyleyiş öğrenimini 428.1’de 
sınıflayın

Standart Amerikan ingilizcesi'nin yazımı ve söylenişi için 421.54'e; 
standart İngiliz İngilizcesi'nin yazımı ve söylenişi için 421,55'e hkz.

.54 Standart Amerikan İngilizcesi'nin yazımı ve söylenişi

.55 Standart İngiliz İngilizcesi'nin yazımı ve söylenişi

422 tStandart İngilizce'nin kökenbilimi (etimolojisi)

423 tStandart İngilizce'nin sözlükleri

[424] [Kullandmıyor]
En son lö.Basım'da kullanıldı

425 Standart İngilizce'nin yapısal sistemi (grameri)

[426] [Kullanılmıyor]
En son IS.Basım'da kullanıldı

427 Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan 
çağdaş ağız ve lehçeler

Standart altbölümler için 427.001-427.009'u kullanın 
Eski İngilizce için (Anglosakson) 429'a hkz.

.02 Orta İngilizce, 1100-1500

.09 Coğrafi olmayan çağdaş ağız ve lehçeler
Örnek: Geçici sözcükler, argo

.1-.8 İngiltere'de ağız ve lehçeler
427'ye, 2.Tablo'dan 421-428 notasyonunda 42’yi izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Londra ağzı 427.1
İskoçya, Galler ve İrlanda'daki ağız ve lehçeleri 427.9'da, 2.Tablo'dan uygun 
notasyon ekleyerek sınıflayın. Örneğin Kuzey Galler lehçeleri (diyalektleri) 
427.94291

.9 Diğer yerlerdeki ağız ve lehçeler
Pidgins, creoles (uluslararası yardımcı dil olarak kullanılan karışık dil ve 
Louisiana'da konuşulan Fransızca)'ü burada sınıflayın
427.9'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Tok Pisin 427.9953, 
Kanada lehçesi 427.971

t 42'ye, 410-490'da belirtildiği gibi ekleyin



428

428

429

430

İngilizce ve Eski İngilizce (Anglo-Saxon) 428

tStandart İngilizce'nin kullanımı (Kuralcı dilbilim) 
Uygulamalı dilbilim

Temel İngilizce'yi burada sınıflayın

*Eski İngilizce (Anglosakson)
Orta İngilizce için ayrıca 427.02'ye hkz.

Cermen (Teutonik) dilleri Almanca
İngilizce ve Eski İngilizce (Anglosakson) için 420'ye hkz.

.01-.09 Cermen (Teutonik) dillerin standart altböüimleri

431
432
433 
[434]

435
[436]

.01

.02

.09

.1-.6

430.1-438.6 tAlman dilinin altbölümleri
Temel numara: 43
Kapsamlı eserleri 430'da sınıflayın

tStandart Almanca'nm yazı sistemleri ve fonolojisi 
tStandart Almanca'nm kökenbilimi (etimolojisi) 
tStandart Almanca'nm sözlükleri 
[Kullanılmıyor]

En son 16. Basım'da kullanıldı

Standart Almanca'nm yapısal sistemi (grameri) 
[Kullanılmıyor]

En son 18. basım'da kullanıldı

Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan 
çağdaş ağız ve lehçeler

Standart altbölümler için 437.001-437.009'u kullanın
Eski Kaba Almancayı 439.1'de, Orta ve Çağdaş Kaba Almancayı 439.4'de 
sınıflayın

Eski Yüksek Almanca, 1 lOO'e kadar .
Orta Yüksek Almanca ve ilk Yeni Yüksek Almanca, 1100-1500 
Coğrafi olmayan çağdaş ağız ve lehçeler 

Örnek: Geçici sözcükler, argo
Almanya ve Avusturya'da ağız ve lehçeler

437'ye, 2.Tablo'dan 431-436 notasyonunda —43'ü izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Bavyera lehçesi 437.3

.9 Diğer yerlerdeki ağız ve lehçeler
437.9'd, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Yiddiş (Yahudi 
Almancası) 437.947

t 42'ye, 410-490'da belirtildiği gibi ekleyin 
*Temel numaraya 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin 
$43'e, 410-490'da belirtildiği gibi ekleyin



438

439

^Standart Almanca'nm kullanımı (Kuralcı dilbilim) 
Uygulamalı dilbilim

Diğer Cermen (Teutonik) dilleri

439.1-439.4 Batı Cermen dilleri
Kapsamlı eserleri 439'da sınıflayın

Eski Kaba Cermen dilleri
Örnek: Eski Friz dili. Eski Kaba Frank dili, Eski Kaba Almanca, Eski Sakson 
dili

.2

.3

.31

[.32]

.36

.4

.5

439.2-439.4 Çağdaş Kaba Cermen dilleri
Kapsamlı eserleri 439'da sınıflayın

*Friz dili
Hollanda dilleri

*Felemenkçe
Flamanca'yı [eski439.32] burada sınıflayın

Flamanca
439.3l'e alındı

^Afrikaans
Kaba Almanca (Plattdeutsch)
İskandinav (Kuzey Cermen) dilleri

Belirli İskandinav dilleri için 439.6-439.8'e bkz.

439.6-439.8 Belirli İskandinav dilleri
Kapsamlı eserleri 439.5'te sınıflayın

.6 Batı İskandinav dilleri Eski Norveç dili (Eski İzlanda dili)

.600 1-.600 9 Batı İskandinav dillerinin standart altbölümleri

.601-.686 *Eski Norveççenin altbölümleri
Temel numara: 439.6

.69 Çağdaş Batı İskandinav dilleri Çağdaş İzlanda dili

.690 01-.690 09 Çağdaş Batı İskandinav dillerinin standart altbölümleri

.690 1-.698 6 Çağdaş İzlanda dilinin altbölümleri
Temel numara: 439.69

.699 *Faeroese
]: 43'e, 410-490'da belirtildiği gibi ekleyin 
*Temel numaraya 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



439 Germanik (Teutonik) diUer Almanca 439

439.7-439.8 Doğu İskandinav dilleri
Kapsamlı eserleri 439.5'te sınıflay ın

.7 *İsveççe

.8 Danca ve Norveççe

.81 *Danca
Danca-Norveççeyi 439.82’de sınıflayın

.82 Norveççe (Bokmal, Riksmal)
Danca-Norveççeyi, Norveççe ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Yeni Norveççe için 439.83'e hkz.

.83 *Norveççe (Yeni Norveççe, Landsmal)
Norveççe ile ilgili kapsamlı eserleri 439.82'de sınıflayın

.9 Doğu Cermen dilleri
Örnek: Burgundiyan, Gotik, Vandalik

440 Roman dilleri Fransızca

.01-.09

İtalyanca, Rumence, Reto-Rumen dilleri için 450'ye; İspanyolca ve Portekizce 
için 460'a hkz.

Roman dillerinin standart altbölümleri

> 440.1-448.6 tFransız dilinin altbölümleri
Temel numara: 44
Kapsamlı eserleri 440'da sınıflayın

441 tStandart Fransızca'nın yazı sistemi ve fonolojisi

442 tStandart Fransızca’nın kökenbilimi (etimolojisi)

443 tStandart Fransızca'nın sözlükleri

[444] [Kullanılmıyor]
En son lö.Basım'da kullanıldı

445 Standart Fransızca'nın yapısal sistemi (grameri)

[446] [Kullanılmıyor]
En son 18.Basım'da kullanıldı

*Temel numaraya, 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin 
t 44’e, 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



447

.01

.02

.09

.1-.8

448

449

Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan 
çağdaş ağız ve lehçeler

Standart altbölümler için 447.001-447.009’u kullanın 

Eski Fransızca, 1400'e kadar 
Orta Fransızca, 1400-1600 
Coğrafi olmayan çağdaş ağız ve lehçeler 

Örnek: Geçici sözcükler, argo 

Fransa'da ağız ve lehçeler
447’ye, 2.Tablo'dan 441-448 notasyonunda —44 u izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Güney Fransa lehçesi (Langue d'oc) 447.8
Güneydoğu Fransa'nın (Provans) lehçelerini (diyalektlerini) 449'da sınıflayın

Diğer yerlerdeki ağız ve lehçeler
Pidgins, creoles (uluslararası yardımcı dil olarak kullanılan karışık dil ve 
Louisiana'da konuşulan Fransızca)'ü burada sınıflayın

447.9'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Quebec lehçesi 447.9714, 
Haiti creole'ü 447.97294

tStandart Fransızca'nın kullanımı (Kuralcı dilbilim) 
Uygulamalı dilbilim 
*Provans ve Katalan

Provans için temel numara: 449

*Katalan

450 ^İtalyan, Rumen, Reto-Rumen dilleri
İtalyanca için temel numara: 45

451 tStandart İtalyanca'nın yazı sistemi ve fonolojisi
452 tStandart İtalyanca'nın kökenbilimi (etimolojisi)
453 tStandart İtalyanca'nın sözlükleri 
[454] [Kullanılmıyor]

En son lö.Basım'da kullanıldı

455 Standart İtalyanca'nın yapısal sistemi (grameri) 
[456] [Kullanılmıyor]

En son 18.Basım'da kullanıldı 
t44’e, 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin

*Temel numaraya, 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin 
$45’e, 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



457 Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan 
çağdaş ağız ve lehçeler

Standart altbölümler için 457.001-457.009’u kullanın 

.01 Eski İtalyanca, 1300'e kadar

.02 Orta İtalyanca, 1300-1600

.09 Coğrafi olmayan çağdaş ağız ve lehçeler
Örnek: Geçici sözcükler, argo

.1-.7 Avrupa kıtasına ait İtalya'da ağız ve lehçeler
457'ye, 2.Tablo'dan 451-457 notasyonunda—45’i izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Lombardiya lehçesi 457.2

.8 Sicilya'da ağız ve lehçeler
457.8'e, 2.Tablo'dan 4581-4582 notasyonunda —458'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Palermo lehçesi 457.823

.9 Diğer ağız ve lehçeler

.91-.94 Sardunya'da
457.9'a, 2.Tablo'dan 4591-4594 notasyonunda —459'u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Cagliari lehçesi 457.91

.95 Korsika'da

.99 Diğer yerlerde
457.99'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin İsviçre'nin Ticino 
Kantonu lehçesi 457.9949478

458 :j:Standart İtalyanca'nın kullanımı (Kuralcı dilbilim)
Uygulamalı dilbilim

459 *Rumence ve Reto-Rumen dilleri
Rumence için temel numara: 459

.9 Reto-Rumen dilleri
Örnek: Friulian, Ladin, Romansh

460 İspanyol ve Portekiz dilleri
.01-.09 İspanyolca ve Portekizce kapsamlı eserler için standart altbölümler

> 460.1-468.6 t İspanyol dilinin altbölümleri
Temel numara: 46 
Kapsamlı eserleri 460'da sınıflayın 

*Temel numaraya, 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin 
^:45’e, 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin 
t46’ya, 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



461

462

463 

[464]

465

[466]

467

.01

.02

.09

468

tStandart İspanyolca'nın yazı sistemi ve fonolojisi 

tStandart İspanyolca'nın kökenbilimi (etimolojisi) 

tStandart İspanyolca'nın sözlükleri 

[Kullanılmıyor]
En son lö.Basım'da kullanıldı

Standart İspanyolca'nın yapısal sistemi (grameri) 

[Kullanılmıyor]
En son 18.Basım'da kullanıldı

Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan 
çağdaş ağız ve lehçeler

Standart altbölümler için 467.001-467.009’u kullanın 

Eski İspanyolca 1 lOO'e kadar 

Orta İspanyolca, 1100-1600

Coğrafi olmayan çağdaş ağız ve lehçeler 
Örnek: Geçici sözcükler, argo

Ispanya'da ağız ve lehçeler
467'ye, 2.Tablo'dan 461-468 notasyonunda —46'yı izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Endülüs lehçesi 467.8

Diğer yerlerdeki ağız ve lehçeler
Pidgins, creoles (uluslararası yardımcı dil olarak kullanılan karışık dil ve 
Louisiana'da konuşulan Fransızca)'ü burada sınıflayın
467.9'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Judeo Ispanyolcası 
(Ladino) 467.9496, Papiamento 467.972986, Latin Amerika lehçesi 467.98

tStandart İspanyolca'nın kullanımı (Kuralcı 
dilbilim) Uygulamalı dilbilim

469 *Portekizce
.7 Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan çağdaş 

ağız ve lehçeler
Standart altbölümler için 469.7(X)l-469.7009’u kullanın 

.701 Eski Portekizce, 1 lOO'e kadar

.702 Orta Portekizce, 1100-1600

.709 Coğrafi olmayan çağdaş ağız ve lehçeler
Örnek: Geçici sözcükler, argo 

*Temel numaraya, 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



t46’ya, 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin

.71 -.76 Avrupa kıtasına ait Portekiz'de ağız ve lehçeler
469.7'ye, 2.Tablo'dan 4691-4696 notasyonunda —469'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Lizbon lehçesi 469.7425

.78 Madeira'daki ağız ve lehçeler

.79 Diğer ağız ve lehçeler
Pidgins, creoles (uluslararası yardımcı dil olarak kullanılan karışık dil ve 
Louisiana'da konuşulan Fransızca)'ü burada sınıflayın

.791 Azor Adaları'nda

.794 Ispanya'da
Galiçya dili (Gallegan) ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Portekiz'deki Galiçya lehçesini 469.71-469,72'de sınıflayın

.798 Brezilya'da
469.798'e, 2.Tablo'dan 811-817 notasyonunda —81'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin Sâo Paulo lehçesi 469.79861

.799 Diğer yerlerde
469.799'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Gine-Bissau 
lehçesi 469.7996657

Papiamento için ayrıca 467.972986 ya hkz.

470 İtalik diller Latince
Lâtince ve Yunanca ile ilgili kapsamlı eserleri 480'de sınıflayın 

Roman dilleri için 440'a bkz.
Bkz. Kılavuz 470

.01 -.09 İtalik dillerin standart altbölümleri

471
472
473 
[474]

470.1-478.6 t^âtin dilinin alt bölümleri
Temel numara: 47
Kapsamlı eserleri 470'de sınıflayın

^Klasik Latincenin yazı sistemi ve fonolojisi 
:j:Klasik Latincenin kökenbilimi (etimolojisi) 
ıjıKlasik Latincenin sözlükleri 
[Kullanılmıyor]

En son 16.Basım'da kullanıldı

475 Klasik Latincenin yapısal sistemi (grameri)
$47'ye, 410-490'da belirtildiği gibi ekleyin



[476]

478

479
A-.9

[Kullanılmıyor]
En son 18.Basım'da kullanıldı

Eski (Klasik öncesi), Klasik sonrası, Kaba (Vulgar) 
Latince

^Klasik Latincenin kullanımı (Kuralcı dilbilim) 
Uygulamalı dilbilim

Orta Çağda veya çağdaş dönemdeki Yeni-Klasik Lâtince kullanımını burada 
sınıflayın

Diğer İtalik diller
Belirli diller

479'a, ö.Tablo'dan 794-799 notasyonunda —79'u izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Umbria dili 479.9

480 Helenik diller Klasik Yunanca
Klasik Yunanca; İsa'dan önce 750 ve 350 arasında gelişen Yunanca 
Klasik dillerle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Latince için 470'e hkz.

.01-.09 Klasik dillerin standart altbölümleri

.1-.9 Helenik dillerin, klasik Yunancanın standart altbölümleri

481-488 tKlasik, klasik öncesi, klasik sonrası 
Yunancanın altbölümleri

Temel numara; 48
Klasik Yunancanın lehçeleri, Klasik Yunanca için ayrılan numaralarda sınıflanır 
(480.1-485,488)
4.Tablo'yu, Yunanca ile birlikte kullanmak için belirli açıklamalar ve istisnalar 
aşağıda gösterilmiştir
Kapsamlı eserleri 480'de sınıflayın

tKlasik Yunancanın yazı sistemleri ve fonolojisi
.1 Yazı sistemleri

Klasik Yunancanın [eski 481.7] paleografisini, Yunanca paleografi ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Klasik öncesi ve Klasik sonrası Yunancanın paleografisini 487.1'de sınıflayın 

İ;47'ye, 410-490'da belirtildiği gibi ekleyin 
t48’e, 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin

481



482
483 
[484]

485
[486]

487

488

489

Paleografi
Klasik Yunancanın paleografisi 481 .l'e; Klasik öncesi Yunancanın, Minoan 
Linear B'nin paleografisi 487.l'e alındı

tKlasik Yunancanın kökenbilimi (etimolojisi) 
tKlasik Yunancanın sözlükleri 
[Kullanılmıyor]

En son lö.Basım'da kullanıldı

Klasik Yunancanın yapısal sistemi (grameri) 

[Kullanılmıyor]
En son 18.Basım'da kullanıldı

Klasik öncesi ve klasik sonrası Yunanca
Klasik öncesi Yunanca

Klasik öncesi Yunancanın, Minoan Linear B [ikisi de eski 481.7]'nin 
paleografisi dahil

Minoan Linear A için ayrıca 492.6'ya hkz.

Klasik sonrası Yunanca
Bizans Yunancası dahil 

Kaine için 487.4'e hkz.

Koine (Hellenistik Yunanca)
Kutsal kitaptaki (Incil'deki) Yunancayı burada sınıflayın

tKlasik Yunancanın kullanımı (Kuralcı dilbilim) 
Uygulamalı dilbilim

Diğer Helenik diller
*Çağdaş Yunanca

Örnek: Demotik, Katharevusa

490 Diğer Diller
ÖZET

491 Doğu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri
492 Afro-Asyatik (Hami-Sami) diller Sami dilleri
493 Semitik olmayan Afro-Asyatik diller
494 Ural, Paleosibirya, Dravid dilleri
495 Çin-Tibet ve Doğu ve Güneydoğu Asya’nın diğer dilleri
496 Afrika dilleri
497 Kuzey Amerika yerli dilleri
498 Güney Amerika Yerli dilleri
499 Austronezce olmayan Okyanusya dilleri, Austronezce diller, çeşitli

diller
t48’e, 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin 
*Temel numaraya 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



491 Doğu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri
ÖZET

491.1 Hint-Iran (Ari) dilleri
.2 Sanskrit
.3 Orta Hint dilleri (İkinci devre ait Prakrit)
.4 Çağdaş Hint dilleri (Üçüncü devre ait Prakrit)
.5 İran dilleri
.6 Kelt dilleri
.7 Doğu Slav dilleri Rusça
.8 Slav dilleri
.9 Baltık ve diğer Hint-Avrupa dilleri

.1 Hint-İran (Ari) dilleri
Hint (Hint-Ari) dilleri için 491.2-491.4'e; Iran dilleri için 491,5'e bkz.

.37

.4

.41

.419 

.42 

.43

.430 01-.430 09 

.430 1-438 6

.439

.44

491.2-491.4 Hint (Hint-Arî) dilleri
Kapsamlı eserleri 491.1'de sınıflayın

*Sanskrit
Vedic (Eski Hintçe) dahil

Orta Hint dilleri (İkinci devre ait Prakrit)
Prakrit dilleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Üçüncü devre ait Prakrit'i 491.4’de sınıflayın

*Pali

Çağdaş Hint dilleri (Üçüncü devre ait Prakrit)

*Sindhi ve Lahnda
Sindhi için temel numara; 491.41

*Lahnda

*Panjabi (Pencab)

Batı Hint dilleri Hindî
Batı Hint dillerinin standart altbölümleri 

*Hindînin alt bölümleri 
Temel numara: 491.43

*Urdu

*Bengali
Assam dilini 491.451'de sınıflayın 

*Temel numaraya 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



15 

151

154 
154 7

156
16 
167

179 
179 7

18

187

499

5

51

Assam, Bihari, Oriya dilleri 

*Assam dili 

* Bihari
Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan çağdaş ağız ve 
lehçeler

Örnek: Bhojpuri, Magahi, Maithili

*Oriya 
* Marathi

Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan çağdaş 
ağız ve lehçeler

Örnek: Konkani

*Gujarati ve Rajasthani
Gujarati için temel numara: 491.47

*Rajasthani
Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan çağdaş ağız ve 
lehçeler

Örnek: Jaipuri, Marwari

Sinhal-Maldiv dilleri *Sinhal
Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan çağdaş 
ağız ve lehçeler

Örnek: Divehi (Maldivce)

Diğer Hint (Hint-Ari) dilleri
Örnek: Doğu Hint. Nepali, Pahari 
Awadhi, Bagheli, Chattisgarhi dilleri dahil

Himalaya dilleri için ayrıca 495.49’a hkz. Örneğin Newari

Dard (Pisacha) dilleri
Örnek: Ka.shmiri, Khowar, Kohistani, Shina 
Nuristani (Kafiri), Romany (Gypsy-Çingene dili) dahil 

İran dilleri 
*Eski Farsça

Antik Batı İran dillerini burada sınıflayın 
Avestan dili için ayrıca 491,52’ye hkz.

52 *Avestan dili
Antik Doğu İran dillerini burada sınıflayın

53 Orta İran dilleri
Örnek: Khotanese (Saka), Pehlevî (Orta Farsça), Sogdian 

*Tem;l numaraya 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



.55 *Çağdaş Farsça
Tajik'i 491.59’da sınıflayın

.59 Diğer çağdaş İran dilleri
Örnek: Beluçi, Kürtçe, Osetçe, Tacikçe, Yaghnobi

.593 Pamir (Galcha) dilleri *Peştu (Afgan)

.6 Kelt dilleri
Örnek: Eski Gal dili 

.62 *İrlanda Galcesi

.63 *lskoçya Galcesi

.64 *Manx

.66 *Galce (Cymric)

.67 *Comish

.69 * Breton

.7 Doğu Slav dilleri Rusça

.700 1-.700 9 Doğu Slav dillerinin standart altbölümleri

.701-786 *Rusçanın alt bölümleri
Temel numara: 491.7

.77 Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan çağdaş ağız ve
lehçeler

Standart altbölümler için 491.77001-491.77009’u kullanın 
.770 1 Eski Rusça, 1550'ye kadar
.770 2 Orta Rusça, 1550-1750
.770 9 Coğrafi olmayan çağdaş ağız ve lehçeler

Örnek: Geçici sözcükler, argo

.774-.779

.79

Coğrafi ağız ve lehçeler
491.77'ye, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Uzak Doğu 
Sibirya lehçesi 491.77577

*Ukrayna dili ve Belorusça
Ukrayna dili için temel numara: 491.79

.799 *Belorusça

.8 Slav dilleri
Örnek: Ortak konuşulan Slavca
Balto-Slav dilleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Doğu Slav dilleri için 491,7'ye; Ballık dilleri için 491.9'a hkz 
*Temel numaraya 410-490'da belirtildiği gibi ekleyin



.81 Güney Slav dilleri Bulgarca
Sırpça-Hırvatça için 491,82'ye; Slovenya dili için 491,84'e hkz 

.810 01-.810 09 Güney Slav dillerinin standart altbölümleri

.810 1-.818.6 *Bulgarcanın alt bölümleri
Temel numara: 491.81

.817 Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan çağdaş
ağız ve lehçeler

Standart altbölümler için 491.817001-491.817009’u kullanın 

.817 01 Eski Bulgarca (Kilise Slavcası)

.819 *Makedonca

.82 *Sırpça-Hırvatça

.84 *Slovence

.85 Batı Slav dilleri Lehçe
Örnek: Kaşubca

.850 01-.850 09 

.850 1-.858 6

.857

Çekçe için 491.86'ya; Slovakça için 491,87'ye; Wendish için 491,88'e; 
Polahca için 491,89'a hkz.

Batı Slav dillerinin standart altbölümleri

.86

.87

.88

.89

.9

*Lehçe’nin alt bölümleri 
Temel numara: 491.85

Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan çağdaş 
ağız ve lehçeler

Bu numaranın Kaşubca için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
491.85'de sınıflayın

*Çekçe
Moravya lehçesi için 49l.87'ye hkz.

^Slovakça
Moravya lehçesi dahil

*Wend dili (Sorbca, Lusatça)

*Polabca

Baltık ve diğer Hint Avrupa dilleri

> 491.91-491.93 Baltık dilleri
Kapsamlı eserleri 491.9’da sınıflayın

.91 Eski Prusya dili
*Tennel numaraya 410-490'da belirtildiği gibi ekleyin



.92 *Litvanya dili

.93 *Latvia dili (Letçe)

.99 Diğer Hint-Avrupa dilleri

.991 ^Arnavutça

.992 ^Ermenice

.993-.99S Diğer

492

491.99'a, ö.Tablo'dan 91993-91998 notasyonunda 
numaralan ekleyin. Örneğin Tohar dili 491.994
*Hititçe için temel numara: 491.998

Afro-Asyatik (Hami-Sami) diller
Sami olmayan Afro-Asyatik diller için 493'e hkz.

Doğu Sami dilleri Akkadca (Asur-Babil)
Asurca, Babilce, Akkadcamn Kaldean lehçeleri dahil 

Aramı için 492.2'ye, Sümerce için 499.95'e ayrıca hkz

-9199'u izleyen

Sami dilleri

492.2-492.9 Batı Sami dilleri
Kapsamlı eserleri 492'de sınıflayın

> 492.2-492.6 Kuzeybatı Sami dilleri
Kapsamlı eserleri 492'de sınıflayın

.2 Arami diller
Doğu Arami dilleri için 492.3’e hkz.

.29 Batı Arami dilleri
Eski başlık: İncil Arami (Kaide) dili ve Samarit dili

.3 Doğu Arami dilleri *Suriye dili
*Temel numaraya 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin

.4 *lbranice

.47 Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan çağdaş
ağız ve lehçeler

Ammonit, Moabit dilleri 492.6'ya alındı

.6 Kanait-Fenike dilleri



Örnek:Ammonit, Moabit (ikisi de eski 492.47)^ Eblait, Punik, Ugaritik, 
Minoan Linear A dili
Kananit dilleriyle ilgili kapsamlı eserleri buırad;a sınıflayın 

Ihmnice için 492.4'e hkz.
Minoan linear B için 487.l'e, Sümerce için 499.95'e ayrıca bkz.

.7

.77

.8

.87

.877

493

492.7-492.9 Güneybatı Sami dilleri
Kapsamlı eserleri 492'de sınıflayın

Kuzey Arap dilleri *Arapça
Arapça için temel numara: 492.7

Güney Arap dilleri için ayrıca 492.9'a bkz.

Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan çağdaş ağız ve 
lehçeler

Örnek: Malta dili

Etiyopya dilleri
Örnek: Geez, Gurage, Harari, Tigre, Tigrinya

*Amhari dili

Standart olmayan Amhari dili
Örnek: Argobba lehçesi

Güney Arap dilleri
Örnek: Mahri, Qarawi, Şkari, Sokotri

Kuzey Arap dilleri için ayrıca 492.7'ye bkz.

Semitik olmayan Afro-Asyatik diller
Eski başlık: Hamî ve Çad dilleri
493'e, b.Tablo'dan 931-937 notasyonunda —93'ü izleyen numaraları ekleyin

Arioiio\ /imÖrneğin Oromo (Galla) 493.5 
*Kıptice için temel numara: 493.2 
*Hausa için temel numara: 493.72 

*Temel numaraya 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



494 Ural, Türk dili dışındaki diğer Altay, Paleosibirya, 
Dravid dilleri

Temel numara olan 494'e, ö.Tablo'dan 941-948 arasında—94'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Moğolca 494.2

Standart Türkçe için 411-418’e, Standart Türkçe dışındaki Türk dili için 
(Altay dilleri) 418.99'a, Osmanlıca için 4l9'a hkz.

* Macarca için temel numara: 494.511

* Fince (Suomi) için temel numara: 494.541

* Estonya dili için temel numara: 494.545

* Lap dili için temel numara: 494.55

* Tamil için temel numara: 494.811

* Malayalam için temel numara: 494.812

* Kannada (Kanarese) için temel numara: 494.814

* Gondi için temel numara: 494.823

* Kond (Kand) için temel numara: 494.824 <

* Telugu için temel numara: 494.827

* Brahui için temel numara: 494.83 
Japonca'yı 495.6'da. Kore dilini 495.7'de sınıflayın

Inıdt-Aleut dilleri için ayrıca 497.l'e hkz.

495 Doğu ve Güneydoğu Asya dilleri Çin-Tibet dilleri
örnek: Karen, Miao (Hmong), Yao
Doğu ve Güneydoğu Asya dilleri ile yakın bağı olan Güney Asya dillerini burada 
sınıflayın

Malay dili için 499.2'ye hkz.

.1 *Çince
Mandarin (Putonghua) için temel numara (standart yazılı Çince): 495.1

.17 Tarihi ve coğrafi ağız ve lehçeler, coğrafi olmayan çağdaş ağız ve
lehçeler

Örnek: Amoy, Kanton, Foochow, Hakka, Pekince (Beijing), Swatow, Wu 
lehçeleri

*Temel numaraya 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



.4 Tibet-Birman dilleri Tibetçe
Bodo-Naga-Kachin, Kuki-Çin, Loloiş gruplan dahil 

Birmanya dili için 495.8'e hkz.

.400 1-400 9 Tibet-Birman dillerinin standart altbölümleri

.401 -.486 *Tibet dilinin alt bölümleri
Temel numara 495.4

Himalaya (Gyarung-Mişmi) dilleri
Örnek: Newari

Nepal dili için ayrıca 491.49'a hkz.

*Japonca 

*Kore dili 

*Birmanya dili

Çeşitli Güneydoğu Asya dilleri; Munda dilleri
Aşağıda belirtilen dillerle sınırlıdır

Tai dilleri Tai dili (Siyam dili)
Temel numara: 495.91

Tai dillerinin standart altbölümleri 

*Tai (Siyam) dilinin alt bölümleri 
Temel numara: 495.91

.49

.6

.7

.8

.9

.91

.91001-.91009 

.910 1-.9186

.919

.92-.95

Diğer Tai dilleri
Örnek: Ahom, Khamti, Lao, Shan
Bu numaranın Karen için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 495'de 
sınıflayın

Annam-Muong dilleri için 495.92'ye hkz.

Annam-Muong, Mon-Khmer, Munda dilleri
495.9'a, ö.Tablo'dan 9592-9595 notasyonunda —959'u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Wa 495.93
*Vietnam dili için temel numara: 495.922 
*Khmer (Kamboçya) dili için temel numara: 495.932 

*Temel numaraya 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



496 Afrika dilleri

497

498

496'ya, ö.Tablo'dan 961-965 notasyonunda —96'yı izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Bambara 496.34

*Wolof için temel numara: 496.3214

*Fulani (Fulah) için temel numara: 496.322

*Ibo (Igbo) için temel numara: 496.332

*Yoruba için temel numara: 496.333

*Ewe için temel numara: 496.3374

*Akan için temel numara: 496.3385

*Bemba için temel numara: 496.3915

*Nyanja için temel numara: 496.3918

*Swahili için temel numara: 496.392

*Kongo için temel numara: 496.3931

*Ruanda için temel numara: 496.39461

*Rundi için temel numara: 496.39465

*Kikuyu için temel numara: 496.3954

*Ganda (Luganda) için temel numara: 496.3957

*Lingala için temel numara: 496.39686

*Shona için temel numara: 496.3975

*Kuzey Sotho için temel numara: 496.39771

*Güney Sotho için temel numara: 496.39772

*Tswana için temel numara: 496.39775

*Xhosa için temel numara: 496.3985

*Zulu için temel numara: 496.3986
Etiyopya dilleri için 492.8'e; Semitik olmayan Afro-Asyatik diller için 493'e 
hkz. ■

Kuzey Amerika yerli dilleri
Kuzey ve Güney Amerika yerli dilleriyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
497’ye, ö.Tablo'dan 971-979 notasyonunda —97'yi izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Makro-Penutyan dilleri 497.4

Güney Amerika yerli dilleri için 498'e hkz.

Güney Amerika yerli dilleri
498'e, ö.Tablo'dan 982-984 notasyonunda 
Örneğin Andean-Ekvator dilleri 498.3

-98'i izleyen numaraları ekleyin.

*Quechua için temel numara: 498.323 
*Temel numaraya 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



499 Austronezce olmayan Okyanusya dilleri,
Austronezce diller, çeşitli diller

Bu numaranın başka diller için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 490'da sınıflayın
499'a, ö.Tablo'dan 991-999 notasyonunda —99'u izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin Etriisk dili 499.94

*Tagalog (Filipin dili) için temel numara: 499.211

*Endonezya dili (Bahasa Endonezya) için temel numara: 499.221

*Java dili için temel numara: 499.222

*Malay dili (Bahasa Malaysiya) için temel numara: 499.28

^Malagasy için temel numara: 499.3

*Bask dili için temel numara: 499.92

*Sümer dili için temel numara: 499.95

^Esperanto için temel numara: 499.992

*Interlingua için temel numara: 499.993
*Temel numaraya 410-490’da belirtildiği gibi ekleyin



500

500 Doğa bilimleri ve matematik
Doğa bilimleri: Madde ve enerjiyle ya da doğada gözlenebilen nesneler ve 
süreçlerle ilgilenen bilimler
Doğa bilimleri ve uygulamalı bilimlerle ilgili disiplinlerarası eserleri burada 
sınıflayın
Bir disiplin ya da konunun belirli ilkelerini l.Tablo'dan 015 notasyonunu 
kullanarak disiplin ya da konuyla birlikte sınıflayın Örneğin fotoğrafçılığın 
bilimsel ilkeleri 770.15
Doğa tarihini 508'de sınıflayın

Uygulamalı bilimler için 600'e hkz.
Bkz. Kılavuz 500 ile 001; 500 ile 338.926, 351.855; 500 ile 600

.2 Fiziki bilimler
Astronomi ve ilgili bilimleri 520'de, fiziği 530'da; kimya ve ilgili bilimleri 
540'da, yer bilimlerini 550'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 530 ile 500.2
.5 Uzay bilimleri

Astronomiyi 520'de; başka dünyalardaki yer bilimlerini 550'de; başka 
konuların uzay bilimiyle ilgili yönlerini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
uzayda kimyasal tepkimeler 541.390919

.8 İnsan türlerine göre tarih ve tanım [eski 509]
Temel numara olan 500.8'e, l.Tablo'dan —081-089 arasında 08'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin bilim adamı olarak kadınlar 500.82

501 Felsefe ve kuram
Genel bir araştırma tekniği olarak bilimsel yöntemi 001.42'de, doğa bilimlerinde 
uygulanan bilimsel yöntemi 507.2'de sınıflayın

502 Çeşitli
.8 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler

.82 Mikroskop!
Mikroskopi ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın 
Mikroskop imalatını 681.413'de sınıflayın

.822 Basit mikroskoplar

.823 Karmaşık mikroskoplar



.824 Ultra mikroskoplar

.825 Elektron mikroskopları

503 Sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar 

[504] [Kullandmıyor]
En son lö.Basım'da kullanıldı

505 Süreli yayınlar

506 Kuruluşlar ve yönetim

507 Eğitim, araştırma; ilgili konular
.2 Araştırma

Genel olarak bilimi kapsayan araştırma için ayrıca 001,4'e hkz.
Bkz. Kılavuz 500 ile 001

.8 Eğitim ve öğretimde araç ve gereç kullanımı
Bilim fuarı projelerini, okullardaki fen projelerini burada sınıflayın

508 Doğa tarihi
Doğadaki olguların tanımını ve araştırılmasını burada sınıflayın
İnsan türlerine göre doğa bilimleri ve matematiğin tarih ve tanımı için 
kullanmayın; 500.8'de sınıflayın
Organizmaların doğal tarihini 574’de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 333.7-333.9 ile 508, 913-919, 930-990,508 ile 574, 910, 304.2

.09 Tarihi ve kişilere göre ele alış

Coğrafi ele alışı 508.3-508.9'da sınıflayın

.3 Genel olarak alanlara, bölgelere, yerlere göre ele alış; eski dünyadaki 
belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre

Temel numara olan 508.3'e, 2.Tablo'dan 1 ya da 3 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin denizin doğal tarihi 508.3162, eski Yunan'ın doğal tarihi 508.338

•4-.9 Çağdaş dünyadaki belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış
Temel numara olan 508'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Brezilya'nın doğal tarihi 508.81

509 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
İnsan türlerine göre tarih ve tanım 500.8'e alındı
Doğal olguların tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışını 508'de sınıflayın



510 Matematik
Sonlu matematiği burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 003, Tl—OU ile 510, Tl—0151; 005.1 ile 510; 510; 510,
Tl—0151 ile 004-006, Tl—0285

ÖZET
510.1 Felsefe ve kuram
511 Genel ilkeler
512 Cebir ve sayı kuramı
513 Aritmetik
514 Topoloji
515 Çözümleme
516 Geometri
519 Olasılıklar ve uygulamalı matematik

.1 Felsefe ve kuram
Metamatematik dahil
Matematiksel mantığı 511.3'de sınıflayın

Genel ilkeler
Buradaki konuların matematiğin belirli bir dalına uygulanmasını sözkonusu dalla 
birlikte sınıflayın. Örneğin aritmetik yaklaşıklık 513.24

.2 Matematiksel sistemler

.22 Tümevarımcı (endüktif) ve sezgisel matematik

.24 Tümdengelimci (dedüktif) matematik

.3 Matematiksel (sembolik) mantık
Otomata kuramı [eskiden 001.535] sonsuz-durum makinaları [eskiden
621.3819594], Turing makinaları [eskiden 621.381952,621.381954], 
geliştirici (sekansiyel) makinalar [eskiden 629.891], formel diller, makina 
kuramı; tamlık teoremi, süreklilik hipotezi, belirlenebilirlik, Gödel teoremi 
dahil
Mantık işlemcileri; aksiyomları, postülatları, ispatları, hipotezleri; dayanak 
hesabını, öneri hesabını burada sınıflayın
Endüktif (tümevarımcı) ve sezgisel matematik ile ilgili ispatları 511.22'de 
sınıflayın

.32 Kümeler
Nokta kümeleri için 511.33'e hkz.

.322 Küme kuramı
Sonlu ötesi sayıları [eski 512.7] burada sınıflayın

.324 Kümeler cebiri (Boole cebiri)

.33 Bağıntılar, kafesler, sıralı sistemler ve yapılar
Örnek: Denklemler, nokta kümeleri, fonksiyonlar, harita yapma.
ters sonuçlar



.35 Tekrarlama kuramı
Tekrarlayan fonksiyonlar dahil

.4 Yaklaşıklıklar ve açınımlar

.42 Yöntemler
Örnek: Eğriye uydurma, iç uzanım, zıvana

.43 Hata analizi

.5 Kuram ve grafik kurma
Nomografi, ağaçlar dahil

.6 Katışımsal çözümleme
Katışımsal konfigürasyonlar ve tasarımlar dahil 
Grafik kuramını 511.5'de sınıflayın

.62 Numaralama

.64 Permütasyonlar ve katışımlar

.65 Seçim
Oyun kuramında karar verme için ayrıca 519.3'e hkz.

.66 Maksimum ve minimumlar

.8 Matematiksel modeller (Matematiksel benzeşim)
Algoritmalar dahil

1 Cebir ve sayı kuramı
Sayısal cebir dahil
Evrensel cebiri, modem cebiri (sayı kuramına katışan soyut cebir) burada 
sınıflayın
Standart altbölümler için 512.001-512.(X)9'u kullanın 
Cebir'in temellerini 512.9'da sınıflayın

ÖZET
512,02 Soyut cebir

.1 Matematiğin diğer dallarıyla katışımlı cebir

.2 Gruplar ve grup kuramı

.3 Alanlar

.4 Halkalar, integral bölgeler, idealler

.5 Doğrusal, çoklu-doğrulu, çok boyutlu cebirler

.7 Sayı kuramı

.9 Cebirin temelleri

.02 Soyut cebir
Soyut cebirin althölümleri için 5I2.2-5I2.5'e hkz.



.12

.13

.14

.15

[.22]

.24

[-32]

[.33]

Matematiğin diğer dallarıyla katışımlı cebir
Aritmetik ve cebir için 513.12'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 510; konuların katışma

Cebir ve Euclid geometrisi 

Cebir ve trigonometri 

Cebir ve çözümsel geometri 

Cebir ve hesap (calculus)

512.2-512.5 Soyut cebirin altbölümleri
Kapsamlı eserleri 512.02'de sınıflayın

Gruplar ve grup kuramı
Yan kümeleri, yan gruplan, alt grupları; bölüntüleri; çevrimli permütasyonlu, 
Abelyen (yer değiştirebilir) gruplan; Brauer grupları burada sınıflayın

Topolojik ve ilgili cebirler ve grupları için 512.55'e; cebirsel topoloji için 
5I4.2'ye hkz.

Grup kuramı
Numara kullanılmıyor; 512.2'de sınıflayın

Grup özelliklerine dayalı cebirler
Örnek: Jordan cebiri [esA/ 512.53], yer değiştirebilir, birleşmeli, 
birleşmesiz, bükülebilir, özgür cebirler
Uzay boyutuyla tanımlanmış cebirleri 512.53'de, topolojik cebirleri 
512.55'de sınıflayın

Alanlar
Alan kuramını, Galois kuramını burada sınıflayın 
Doğrusal cebiri 512.5'de, sayı kuramını 512.7'de sınıflayın

Alan kuramı
Numara kullanılmıyor; 512.3'de sınıflayın

Soyut cebirsel geometri
516.35'e alındı

Halkalar, integral bölgeler, idealler
Alt halkalar, genişleme kuramı dahil
Modülleri [eski 512.522], radikal kuramı [eski 512.94] burada sınıflayın 

Alanlar için 512.3’e bkz.



.52

[.522]

[•523]

.53

.55

.56

.57

.7

.72

Doğrusal, çoklu-doğrulu, çok boyutlu cebirler
Cayley cebiri, quaternionlar (dörtlüler) dahil
Vektör cebiri, çözümsel geometriyle katışımlı doğrusal cebiri burada 
sınıflayın
Katışımlı doğrusal, çoklu doğrulu, çok boy utlu cebirler ile sadece doğrusal 
cebir için standart altbölümler eklenmiştir
Sayılar geometrisi 512.75'e aindı
Cebirin temellerini 512.9'da, doğrusal cebirle katışımlı çözümlemeleri 
515.14'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 510; konuların katışımı

Vektör uzayları
İki doğrulu formları 512.944’de; topolojik vektör uzaylarını 515.73'de 
sınıflayın

Modüller
512.4'e alındı

Vektör uzayları
Numara kullanılmıyor; 512.52'de sınıflayın

Uzayın boyutuyla tanımlanan cebirler ve diğer geometrik cebirler
Jordan cebiri 512.24'e alındı.

Topolojik ve ilişkili cebirler ve gruplar
Örnek: Homolojik cebir, kategoriler, yapı dönüşümleri (morfızm), 
izleçler; topose'ler; Banach, Frechet, Hopf, Lie, işlemci (örneğin C*, Von 
Neumann, W*), indirgemeli, Stein, tekdüze cebirler ve bunların grupları
Cebirsel K-kuranıı dahil

Diferansivel ve fark cehil leri için 512.56'\a; çarpan cebirleri için 
512.57'ye hkz. '

Diferansiyel ve fark cebirleri

Çarpan cebirleri
Örnek: Tensor, dış, spinor, Clifford cebirleri

Sayı kuramı
Örgüleri burada sınıflayın 
Sonlu ötesi sayılar 511.322'ye alındı 

Denklemler kuramı için 5I2.94'e hkz.

Elemanter sayı kuramı
Katışımlar, benzerlikler, sürdürmeli kesirler, Diophantine denklemler, 
bölünebilirlik, Fibonacci sayıları, doğal sayılar, işlemler, üs artanları, asal 
sayılar, dörtlü (quadratik) artanlar, temsiller, artanlar, kökler, tam sayı 
dizileri, elekler, dönüşümler

Rasyonel sayılar geometrisi 512.75'e alındı



.73 Çözümsel sayı kuramı
Toplama özellikleri, Diophantine yaklaşıklıklar, asal sayıların dağılım 
kuramı, fonksiyonlar, modüler biçimler, çarpma özellikleri, kuramsal 
işlevlerin sayısı, parçalar, Riemannian hipotezi, esas cebir işlemleriyle 
elde edilemeyen sayılar (Örneğin P sayısı)

.74 Cebirsel sayı kuramı
Cebirsel fonksiyon kuramı, sınıf grupları, sınıf sayıları, ayırıcılar 
(diskriminant), faktörlere ayırma, alan genişletme, alanlar, idealler, p-adik 
sayılar, dörtlü biçimler, karşıtlık, halkalar, birim kuramı

.75 Sayılar geometrisi [eski 512.5J
Rasyonel sayıların geometrisini [eski 512.72] burada sınıflayın

.76 Olasılıkçı sayı kuramı

.9 Cebirin temelleri
Matematiğin diğer dallarıyla katışımlı cebiri 512.1'de sınıflayın 

.900 1-900 9 Standart altbölümler

[.904] Temel, orta, ileri düzeyde cebirler
Numara kullanılmıyor; 512.9'da sınıflayın

.92 Cebirsel işlemler
Toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi burada sınıflayın

.922 Üsler ve logaritmalar

.923 Kök bulma
Çarpanlara ayırma dahil

.924 Yaklaşıklık, oran, orantı

.925 Katışımlar, permütasyonlar, dağılımlar

.93 Basit cebirsel ve geometrik diziler

.94 Denklemler kuramı
Radikal kuram 512.4'e alındı

.942 Belirli denklem tipleri ve sistemleri
Örnek: Polinom biçiminde, ikinci, üçüncü, dördüncü dereceden, 
karışık

.943 Belirleyiciler (determinantlar) ve matrisler

.943 2 Belirleyiciler (determinantlar)
Matris belirleyicilerini 512.9434'de sınıflayın 

.943 4 Matrisler
Özdeğer ve özvektörler dahil

.944 Biçimler kuramı ve cebirsel sabit kuramı



.96 Denklem biçiminde olmayan fonksiyonların cebiri
Örnek: Rasyonel fonksiyonlar 

Eşitsizlikler için 512.97'ye hkz.
Quantik için ayrıca 512.944'e hkz.

.97 Eşitsizlikler

Aritmetik
Nümerasi (hesaplama kabiliyeti) dahil

.1 Matematiğin diğer dallarıyla katışımlı aritmetik
Bkz. Kılavuz 510; konuların katışımı

. 12 Aritmetik ve cebir

.122 Ayrı ele alış

.123 Katışımlı ele alış

. 13 Aritmetik ve geometri

.132 Ayrı ele alış

.133 Katışımlı ele alış

.14 Aritmetik, cebir, geometri

.142 Ayrı ele alış

.143 Katışımlı ele alış

.2 Aritmetik işlemler
Ondalık sistemler 513.55'e alındı

.21 Temel işlemler

.211 Toplama
Sayma dahil

.212 Çıkarma

.213 Çarpma

.214 Bölme

.22 Üsler ve logaritmalar

.23 Kök bulma
Örnek: Çarpanlara ayırma; kare kök; küp kök

.24 Yaklaşıklıklar, oran, orantı
Yüzde dahil

.25 Katışımlar, permütasyonlar, dağılımlar

.26 Kesirler



.4 Aritmetik ve geometrik diziler

.5 Numaralandırma sistemleri
Örnek: 3, 5, 20'li sistemler

.52 İkili sistem

.54 Sekizli sistem

.55 Onlu sistem [eski 513.2)

.56 Onikili sistem

.57 Onaltılı sistem

.6 Ağırlıklandırılmamış sistemler
Örnek: Modüler aritmetik

.9 Hızlı hesaplamalar, kestirme yollar, hazır cevaplar
Eski başlık: Özel amaçlı aritmetikler
Bu numara, aritmetik formüller düşüncesiyle ilgili 513.0212 ile 
karıştırılmamalıdır. Aritmetik problemlerinin hızlı çözülmesinde kullanılan 
yöntemlerle ilgili, örneğin dokuzla toplarken eklenen her dokuz için onla toplayıp 
bir çıkarmak, zihinsel aritmetik gibi ipuçlarını burada sınıflayın

[.92] Çabuk hesaplamalar ve kestirme yollar
Numara kullanılmıyor; 513.9'da sınıflayın

[.93] Ticari aritmetik
650.01513’e alındı

514 Topoloji

.22

.223

.224

.23

Çözümleme situsu, türdeş (homojen) uzaylar; homeomorfızmler, harita yapmayı 
burada sınıflayın
Topolojiyle katışık çözümlemeyi 515.13'de sınıflayın 

Topolojik vektör uzayları için 5I5.73'e bkz.

Cebirsel topoloji
Topolojik cebirler için ayrıca 512.55'e bkz.

Katışımsal topoloji 
Katışımsal öğeler

Örnek: Yalınlar, kannallar, ağlar, topolojik katmanlar

Yapılar ve uzaylar
Örnek: Demetler, lif demetleri (lif uzayları), düğümler, bağlar, 
örgüler, yol uzayları

Homoloji ve Komoloji kuramları
K-kuramı dahil

Topolojik gruplar için ayrıca 512.55'e bkz.



.32

.320 2 

.320 3 

.322 

.323

.7

.72

.74

Homotopi kuramı
Barınaklar dahil

Uzayların topolojisi
Katman topolojisi, metrik topolojiyi burada sınıflayın

Sistemler ve uzaylar
Standart altbölümler için 514.32001-514.32009'u kullanın 

Düzgün uzaylar 
Türetilmiş uzaylar

Noktasal küme topolojisi (Genel topoloji)
Yakınlık (Proksimite) topolojisi 

Çözümsel topolojiler 
Diferansiyel topoloji

Tabakalanma (foliasyon) dahil 

Küresel (global) çözümleme 
Fraktallar dahil

Çözümlemede küresel (global) çözümleme için ayrıca 515'e hkz.

Çözümleme
Global çözümleme ile ilgili kapsamlı eserler dahil
Hesabı, fonksiyonlar kuramı ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Olasılıkları 519.2, belirli bir fonksiyon ya da fonksiyonlar grubu ile ilgili kuramı 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin sürekli kesirler çözümlemesi 512.72

ÖZET
515.1 Matematiğin diğer dallarıyla katışımlı çözümleme ve hesap

.2 Genel konular

.3 Diferansiyel hesap ve denklemler

.4 integral hesap ve denklemler

.5 Özel fonksiyonlar
,6 Diğer çözümsel yöntemler
.7 Fonksiyonel çözümleme
.8 Gerçek değişkenli fonksiyonlar
.9 Karmal değişkenli fonksiyonlar

.1 Matematiğin diğer dallarıyla katışımlı çözümleme ve hesap
Cebir ve hesap için 512.15'e hkz.
Bkz. Kılavuz 510; konuların katışımı

. 13 Çözümleme ve topoloji

.14 Çözümleme ve doğrusal cebir

. 15 Hesap ve çözümsel geometri

. 16 Hesap ve trigonometri



Genel konular
Belirli bir uygulamayı, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin gerçek değişkenli 
fonksiyonların açınımı 515.8234

.22

.222

.223

.232

.234

.235

.24

.243

.243 2 

.243 3

.25

.252

.253

.254

.26

Fonksiyonların özellikleri 

Süreklilik, boyut, limit

Tek biçimlilik ve çok biçimlilik
Riemann yüzeyleri, çözümsel uzaylar (Riemann yüzeylerinin n- 
boyutlu uzaylara genellenmesi) dahil
Üniform (tek biçimli) ve mültiform (çok biçimli) fonksiyonları burada 
sınıflayın

Fonksiyonlar üzerindeki işlemler
Diferansiyel alma için 515.33’e; integral alma için 515.43'e hkz.

Fonksiyonların belirlenmesi 

Fonksiyonların açınımı

Fonksiyonların değerlendirilmesi
Gerçek değerli, karmal değerli, vektör değerli fonksiyonlar 515.7'ye 
alındı

Diziler ve seriler
Sonsuz süreçleri burada sınıflayın

Seriler
Toplanabilirlik dahil
Sonsuz serileri burada sınıflayın
Sürekli kesirlerin sayı kuramını 512.72'de sınıflayın

Üs serileri

Fourier ve harmonik çözümleme
Soyut harmonik çözümlemeyi 515.785, Fourier dönüşümlerini 
515.723'de sınıflayın

Denklemler ve fonksiyonlar

Derecelerine göre
Örnek: Doğrusal, doğrusal olmayan, ikinci derece denklemler

Özelliklerine göre
Örnek: Türdeş, belirsiz, karşıt (ters) denklemler

Kaynağına göre
Örnek: Koşullu denklemler

Eşitsizlikler



.3 Diferansiyel hesap ve denklemler
Diferansiyel topolojiyi 514.72'de, diferansiyel işlemcileri 515.7242’de, 
diferansiyel geometriyi 516.36'da sınıflayın

.33 Diferansiyel hesap
Adi, kısmi, tam diferansiyel almalar, tam ve doğrultulu türevler, ortalama 
değer kuramları, diferansiyeller dahil
Sayısal diferansiyel almayı 515.623'de, vektör diferansiyeli almayı 
515.63'de, olasılık diferansiyeli almayı 519.2'de sınıflayın

.35 Diferansiyel denklemler
Cauchy problemi; mertebeler, dereceler, sınır-değer problemleri ile ilgili 
kapsamlı eserler; çatallanma (bifürkasyon), karışma (pertürbasyon), düzen 
(stabilite) kuramlarını burada sınıflayın
Sonlu diferansiyellerin sınır-değer problemlerini 515.62'de sınıflayın

.352 Adi diferansiyel denklemler
Dinamik sistemleri burada sınıflayın

.353 Kısmi diferansiyel denklemler
Örnek: Eliptik, hiperbolik, parabolik denklemler

.354 Doğrusal diferansiyel denklemler
Doğrusal adi diferansiyel denklemleri 515.352'de, doğrusal kısmi 
diferansiyel denklemleri 515.353'de sınıflayın

.355 Doğrusal olmayan diferansiyel denklemler
Doğrusal olmayan adi diferansiyel denklemleri 515.352'de, doğrusal 
olmayan kısmi diferansiyel denklemleri 515.353'de sınıflayın

.36 Diferansiyel eşitsizlikler

.37 Diferansiyel formlar

.38 Karışık denklemler
Örnek: İntegro-diferansiyel, fark-diferansiyel denklemler

.4 integral hesap ve denklemler
Özel fonksiyonları 515.5'de, integral dönüşümleri 515.723'de, integral 
geometriyi 516.362'de sınıflayın

.42 Ölçü kuramı ve integrasyon
Ergodik kuramı dahil

Fonksiyoneller için 515.74'e hkz.



.43 integral hesap
integral alma, toplanabilirlik, ark (yay) uzunluğu, küp alma, dördülleme; 
Cauchy, belirli, Denjoy, Green, Haar, tam olmayan, Lebesgue, doğru 
yüzey, Poisson, Poisson-Stieltjes,Proper, Riemann, Stoke integralleri
Vektör integralini 515.63'de, sayısal integral! 515.624'de, olasılık 
integralini 519.2’de sınıflayın

.45 Integral denklemleri

.46 Integral eşitsizlikleri

.5 Özel fonksiyonlar

.52 Euler integralleri
Örnek: Gamma, beta fonksiyonları

.53 Harmonik fonksiyonlar
Örnek: Bessel, Hankel, Neumann, Legendre, Laplace fonksiyonları

.54 Mathieu fonksiyonları

.55 Dik polinomlar
Örnek: Legendre, Chebyshev, Lagrange, Jacobi, Laguerre, Hermite, 
hipergeometrik polinomlar

.56 Zeta fonksiyonu
Asal sayılar kuramına göre Riemann zeta fonksiyonunun uygulanmasını 
512.73'de sınıflayın

.6 Diğer çözümsel yöntemler
Fonksiyonel çözümleme için 515.7'ye hkz.

.62 Sonlu farklar hesabı
Her iki sınırın da sayısal bir değere sahip olduğu sınır-değer problemlerini 
burada sınıflayın

.623 Sayısal diferansiyel alma

.624 Sayısal integral alma

.625 Fark denklemleri
Fark-diferansiyel denklemlerini 515.38'de sınıflayın

.63 Vektör, tensör, spinör çözümlemesi
Vektör ve tensör hesabı dahil
Cebirsel vektör çözümlemesini 512.52'de, geometrik vektör 
çözümlemesini 516.182'de sınıflayın

.64 Varyasyonlar hesabı
Kontrol kuramı dahil

Kontrol kuramı ile ilgili disiplinlerarası eserler için 003.5’e, 
mühendislikte kontrol kuramı için 629.8312'ye ayrıca hkz.



.7

.72

.722 

.722 2 

.722 3

.723

.724

.724 2

.724 6

.724 8

.73

Fonksiyonel çözümleme
Gerçek, karmal, vektör değerli fonksiyonlar ile ilgili kapsamlı eserleri 
[tümü eski 515.235]; s-oyut potansiyel kuramını burada sınıflayın
Ölçü ve integral kuramını 515.42'de, potansiyel kuramını 515.9'da sınıflayın

Topolojik cebirler için 512.55'e, gerçek değişkenli fonksiyonlar için 
515.8'e, karmal değerli fonksiyonlar için 515.9'a hkz.

İşlemsel hesap
Belirli bir uygulamayı, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin topolojik 
vektör uzaylarında diferansiyel işlemciler 515.73

Spektral ve temsil kuramları
Spektral kuramı

Temsil kuramı
Formlar dahil
Genelleştirilmiş fonksiyonlar 515.782'ye alındı 
Soyut harmonik çözümlemeyi 515.785'de sınıflayın

Transformlar (integral işlemciler)
Örnek: Z, Laplace, Fourier, Legendre, Hilbert transformlari

İşlemci kuramı
Integral işlemciler için 515.723'e hkz.

Diferansiyel işlemciler
Örnek: Eliptik işlemciler 

Doğrusal işlemciler
Doğrusal integral işlemcileri 515.723, doğrusal diferansiyel 
işlemcileri 515.7242'de sınıflayın

Doğrusal olmayan işlemciler
Doğrusal olmayan integral işlemcileri 515.723'de, doğrusal 
olmayan diferansiyel işlemcileri 515.7242'de sınıflayın

Topolojik vektör uzayları
Örnek: Sürekli fonksiyonların uzayları; ölçülebilir fonksiyonların 
uzayları. Örneğin Lp uzayları, Orlicz uzayları; çözümsel fonksiyonların 
uzayları; Hermit (düzgün) ve Riesz uzayları
Uzaylar arasında harita yapma dahil
Doğrusal topolojik uzayları burada sınıflayın

Fonksiyoneller için 515.74'e hkz.

Banach uzayları
Normlaştırılmış doğrusal uzayları burada sınıflayın 

Hilhert uzayları için 515.733'e hkz.



.733 Hilbert uzayları
İçsel ürün uzaylarını burada sınıflayın

.74 Fonksiyoneller

.78 Özel konular

.782 Dağılım kuramı
Dualite (ikilik), dağılım uzayları, Sobolev uzayları dahil 
Genelleştirilmiş fonksiyonları [eski 515.7223] burada sınıflayın

.783 Soyut ölçü kuramı

.784 Değerleme kuramı

.785 Soyut harmonik çözümleme
Gruplarla ilgili Fourier çözümlemesi dahil

.8 Gerçek değişkenli fonksiyonlar
Gerçek ve karmal değişkenlerin fonksiyonlarının katışımlı olarak ele alııışmı 
515.9'da sınıflayın

.82 Genel özellikler
Temel numara olan 515.82'ye, 515.22-515.26 arasında 515.2'yi izleyin 
numaraları ekleyin. Örneğin fonksiyonların açınımı 515.8234
Belirli bir uygulamayı konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin birkaç geçek 
değişkenli fonksiyonların açınımı 515.84

.83 Bir gerçek değişkenli fonksiyonlar

.84 Birkaç gerçek değişkenli fonksiyonlar

.88 Gerçek değişkenli fonksiyonların belirli türleri
Örnek: Gerçek değişkenli çözümsel fonksiyonlar

.9 Karınal değişkenli fonksiyonlar
Fonksiyonların klasik kuramını, açı korur gönderimi (conformal mappin;), 
özdeğişmez (otomorfik) fonksiyonları, potansiyel kuramını burada sınıflıym

.92 Genel yaklaşım
Temel numara olan 515.92'ye, 515.22-515.26 arasında 515.2'yi izleym 
numaraları ekleyin. Örneğin fonksiyonların açınımı 515.9234
Belirli bir uygulamayı konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin birkaç kamal 
değişkenli fonksiyonların açınımı 515.94

.93 Bir karmal değişkenli fonksiyonlar

.94 Birkaç karmal değişkenli fonksiyonlar

.98 Karmal değişkenli fonksiyonların belirli türleri
Örnek: tüm, sözde-çözümsel (pseudonanalytic) fonksiyonlar



.982

.983

.984

Meromorfik fonksiyonlar 

Eliptik fonksiyonlar
Özel eliptik fonksiyonları 515.5'de sınıflayın

Teta fonksiyonu

516 Geometri
Standart altbölümler için 516.001-516.009'u kullanın 
Topoloji ile birleştirilmiş geometriyi burada sınıflayın
Geometriyle katışımlı cebiri 512.1'de, geometriyle katışımlı aritmetiği 513.13'de, 
geometriyle katışımlı çözümlemeyi 515.1'de, geometrik olasılığı 519.2'de 
sınıflayın

Topoloji için 5I4’e hkz.

ÖZET
516.02-.08 [Klasik ve modern geometri; düzlemler, uzay, değişkenler,

dışbükey setler]
.1 Genel özellikler
.2 Euclid geometrisi
.3 Çözümsel geometriler
.4 İlgin (affine) geometri
.5 tzdüşümsel geometri
.6 Soyut tanımlayıcı geometri
.9 Euclid'çi olmayan geometriler

.02 Klasik geometri

.04 Modem geometri
,05 Düzlemler
,06 Uzay
,07 Değişkenler
,08 Dışbükey setler

.1 Genel özellikler
Metrik geometriyi, dönüşümleri, otomorfizmleri burada sınıflayın
Belirli bir geometriye uygulanmış genel bilgileri geometrinin türüne göre 
sınıflayın. Örneğin Euclid geometrisinde açılar 516.215

. 12 Ensidans geometrisi

.13 Katışımsal ve yapımsal geometri

.15 Geometrik konfigürasyonlar, ölçüler, şekiller
Örnek: Açılar, daireler, konik kesitler, küpler, eğriler, çok yüzlüler 
(polihedronlar), küreler, sarmallar, kareler, yüzeyler; motifler, şekiller, 
büyüklükler, uzay
Belirli bir konfigürasyonu, ölçüyü, şekli konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin dolu cisimler geometrisinde kürenin ölçümü 516.23
Ölçme (mensürasyon) dahil



.16 Koordinat sistemleri
Örnek: Kartezyen, eğrisel, türdeş sistemler

. 17 Eşitsizlikler geometrisi

. 18 Noktasal olmayan baz geometrileri

. 182 Vektör geometrisi

. 183 Doğru geometrisi

. 184 Daire geometrisi

. 185 Modüler geometri

. 186 Cebirler, gruplar, halkalar üzerine geometriler

.2 Euclid geometrisi
Euclid uzaylarının diğer geometriler içine oturtulması dahil
Eşleşimi, benzerliği, metrik geometriyi burada sınıflayın
Standart altbölümler için 516.2001-516.2009'u kullanın
Belirli bir Euclid geometrisi türünü konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin Eıclid 
çözümsel geometrisi 516.3

.204 Ünlü problemler
Bir açının üçe bölünmesi, dairenin kare haline getirilmesi, kübün 
ikilenmesini içerir

.21 Genel özellikler
Temel numara olan 516.2re, 516.12-516.18 arasında 516.l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin açılar 516.215
Belirli bir uygulamayı konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin düzlem 
geometride açılar 516.22

.22 Düzlem geometri
Pisagor kuramı dahil

.23 Uzay geometrisi

.24 Trigonometri

.242 Düzlem trigonometrisi

.244 Uzay trigonometrisi

.3 Çözümsel geometriler
Çözümsel geometriyle katışımlı doğrusal cebiri 512.5'de, çözümsel ilgin 
(affine) geometriyi 516.4'de, çözümsel izdüşümsel geometriyi 516.5'de 
sınıflayın

.32 Düzlem çözümsel geometri

.33 Uzay çözümsel geometri

.34 Çözümsel trigonometri
Düzlemsel ve küresel



.352

.353

.36

[.360 2] 

[.360 4]

.362

.35 Cebirsel geometri
Doğrusal cebire dayalı geometriler
Örnek: sayımlı geometri, kafes nokta geometrisi
Soyut cebirsel geometriyi [6’5A.7 512.33], ikili rasyonel ve açı korur 
dönüşümler, ara kesitleri, bağları, ikili geometrileri, iki doğrulu ve 
birbuçuk doğrusal biçimler, politoplan, karmaşık çarpımı burada 
sınıflayın

İzdüşümsel ve eğimli (affine) düzlemlerde eğriler ve yüzeyler
Eğriler kuramını burada sınıflayın

Daha yüksek boyutların cebirsel çeşitleri

Diferansiyel ve integral geometri
Yüzeyleri, eğrileri, diferansiyeli alınabilen katmanları burada sınıflayın 
Standart altbölümler için 516.36001-516.36009'u kullanın 

Metrik diferansiyel geometriler için 5l6.37'ye hkz.

Klasik diferansiyel geometri 
516.363'e alındı 

Modem diferansiyel geometri 
516.362'ye alındı

integral geometri (Global diferansiyel geometri)
Lif uzayları (lif demetleri), bir noktadaki teğet uzay, yay uzunluğu, 
eğrilik, involutlar, evolutlar, jeodezikler; çözümsel, açınır, dışbükey, 
genişletilebilir, minimal yüzeyler; asimtotik, minimal, çözümsel 
eğriler
Modem diferansiyel geometriyi burada sınıflaym[c5A7 516.3604]

.363 Yerel ve gerçek diferansiyel geometri
Eğrilik ve burulma
Klasik diferansiyel geometriyi [e.vA/516.3602] burada sınıflayın

.37 Metrik diferansiyel geometriler

.372 Euclid geometrisi

.373 Riemann geometrisi [eskiden 5\6.92\
Örnek: Sasakian
Einstein geometrisi 516.374'e alındı

.374 Minkowski geometrisi [eski 516.93]
Örnek: Einstein geometrisi [eski 516.373]

.375 Finsler geometrisi

.376 Cartan geometrisi



[517]

[518] 

519

[.377] Kawaguchi geometrisi
Numara kullanılmıyor; 516.37'de sınıflayın

.4 İlgin (affine) geometri
İlgin diferansiyel geometriyi 516.36'da sınıflayın

.5 İzdüşümsel geometri
İzdüşümsel diferansiyel geometriyi 516.36'da sınıflayın

.6 Soyut tanımlayıcı geometri
Teknik çizimde tanımlayıcı geometri için ayrıca 604.2015166'ya hkz.

.9 Euclid'çi olmayan geometriler
Örnek; Hiperbolik, ters sonuçlu, Lobaçevski, Bolyai, Gauss geometrileri
Euclid'çi olmayan uzayların diğer geometrilerin içine sokulması dahil
Euclid'çi olmayan geometrilerin belirli bir tipini konuyla birlikte 
sınıflayın.Örneğin Euclid'çi olmayan çözümsel geometriler 516.3

[.92] Riemann geometrisi
516.373'e alındı

[.93] Minkowski geometrisi
516.374'e alındı

[Kullanılmıyor]
En son 17.Basım'da kullanıldı

[Kullanılmıyor]
En son 15.Basım'da kullanıldı

Olasılıklar ve uygulamalı matematik
Belirli bir uygulamayı konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin kumarda oyun 
kuramı 795.01

ÖZET
519.2 Olasılıklar

.3 Oyun kuramı

.4 Uygulamalı sayısal çözümleme

.5 İstatistiksel matematik

.7 Programlama

.8 Özel konular

l Olasılıklar
Gelişigüzel (stokastik) süreçleri, olasılık hesabını, koşullu olasılıkları, 
bağımsız ve bağımlı deneyleri, geometrik olasılığı, şans oyunlarını burada 
sınıflayın
İstatistiksel matematiğe uygulanan olasılıkları 519.5'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 795.015192 ile 519.2

Olası süreçler



.232 Durağan süreçler
Zaman serileri dahil

.233 Markov süreçleri
Markov zinciri dahil

.234 Dallanma süreçleri

.24 Olasılık dağılımları
Tanımlayıcı olasılıkları burada sınıflayın

.26 Halkalar, cebirler, diğer cebirsel yapılar üzerine olasılıklar

.28 Özel konular

.282 Gelişigüzel yollar
Monte-Carlo yöntemini burada sınıflayın

.287 Beklenti ve yorum
Örnek: Martingaller, Markov riski, güvenirlik, yenileme, kestirme 
kuramları

.3 Oyun kuramı
Matematiksel optimizasyonu burada sınıflayın
Kontrol kuramını 515.64'de, şans oyunlarını 519.2'de sınıflayın

Katışımsal çözümlemede seçme ve karar verme için ayrıca 511.65'e hkz.

.4 Uygulamalı sayısal çözümleme
Kodlama kuramı 003.54, bilgisayar matematiği 004.0151'e alındı

.5 İstatistiksel matematik
Sayısal verileri, parametrik ve parametrik olmayan yöntemleri burada 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 519.5. Tl—015195 ile 001.422, Tl—1)72

.52 Ömeklem kuramı

.53 Tanımlayıcı istatistik ve mültivaryete çözümlemesi, varyans ve
kovaryans çözümlemesi

Küme (cluster) çözümlemesi dahil

.532 Frekans (sıklık) dağılımları

.533 Merkezi eğilim ölçümleri
Ortanca, ortalama, mod'u içerir

.534 Sapma ölçümleri



.535 Mültivaryete çözümlemesi
Regresyon çözümlemesi için 519.536'ya, bağlılaşım (korelasyon) 
çözümlemesi için 519.537'ye hkz.

[.535 2] Varyans ve kovaryans çözümlemesi
519.538'e alındı

.535 4 Faktör çözümlemesi

.536 Regresyon çözümlemesi

.537 Bağlılaşım (korelasyon) çözümlemesi

.538 Varyans ve kovaryans çözümlemesi [ikisi de 519.5352]

.54 İstatistiksel akıl yürütme
Beklenti, parametrik olmayan istatistik, öngörü, dizisel çözümleme dahil

.542 Karar verme kuramı
Bayesci istatistiksel karar kuramı dahil

.544 Kestirme kuramı

.55 Zaman serileri çözümlemesi

.56 Hipotez testi
Örnek: Ki-kare testi

.7 Programlama
Standart altbölümler için 519.7001-519.7009'u kullanın 

.702 Tek basamaklı programlama

.703 Çok basamaklı programlama
Dinamik programlama dahil

.72 Doğrusal programlama

.76 Doğrusal olmayan programlama
Örnek: Dışbükey ve dörtlü (quadratik) programlama 
Tam sayı programlamasını 519.77'de sınıflayın

.77 Tam sayı programlaması

.8 Özel konular

.82 Bekleme sıraları
Tıkanıklık, sıra dahil 

.83 Envanter ve depolama

.84 Ardışık çalıştırmaları

.85 Salgınlar ve dalgalanmalar

.86 Kalite kontrol ve diğer istatistiksel uyarlamalar



520 Astronomi ve ilgili bilimler
Bkz. Kılavuz 520 ile 523.1

ÖZET
520.1-.9 Standart altbölümler
521 Gök mekaniği
522 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
523 Belirli gök cisimleri ve olayları
525 Yerküre (Astronomik coğrafya)
526 Matematiksel coğrafya
527 Gökyüzünde seyir
528 Efemeridler
529 Kronoloji

.1 Felsefe ve kuram
Kuramsal astronomiyi [eski 521.5] burada sınıflayın

[.153] Fiziksel ilkeler
Kullanmayın; 523.01'de sınıflayın

[.154] Kimyasal ilkeler
Kullanmayın; 523.02'de sınıflayın

[.28] Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Kullanmayın; 522'de sınıflayın

521-525 Astronomi
Kapsamlı eserleri 520'de sınıflayın

Jeodezik ve konumsal astronomi için 526.6'ya hkz.

Gök mekaniği
Denge, üç ve n cisim problemleri dahil 
Hareketi burada sınıflayın
Belirli gök cisimlerinin, cisim türlerinin, olaylarının uygulamalarını 523'de 
sınıflayın

Yerçekimi
Bu numaranın gök mekaniği için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 521'de 
sınıflayın

Yörüngeler
Kepler yasaları, yörünge tayin ve tahmini dahil

Pertürbasyonlar



1.6]

[.62]

[.8]

[.028]

Kuramsal astronomi
Kapsamlı eserler 520. l'e, kuramsal astronominin belirli gök cisimleri, cisim 
türleri, diğer olaylar 523'e alındı

Uydular kuramı
523.980l'e alındı

Ay (Ay kuramı)
523.30l'e alındı

Göktaşları ve kuyruklu yıldızların kuramı
Göktaşları kuramı [eski 521.75] 523.5101'e, kuyruklu yıldızlar kuramı 
[eski 521.76] 523.60l'e alındı

Tutulmalar, geçişler ve örtülmelerin kuramı
523.9901'e alındı

Presesyon (devinim) ve nütasyon
Presesyon ve nütasyona ait düzeltmeleri 522.9'da sınıflayın

Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Pratik astronomiyi, hesaplamaları burada sınıflayın

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Kullanmayın; genel eserleri 522'de, belirli yardımcı teknikler ve 
işlemleri 522.8'de sınıflayın

.109

.19

522.1-522.6 Pratik astronomi
Kapsamlı eserleri 522'de, belirli gök cisimlerine, cisim türlerine, olaylarına 
uygulamayı 523'de sınıflayın

Düzeltmeler için 522.9'a hkz.

Gözlemevleri

Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alış 522.19'a alındı

Coğrafi ele alış [eskiden 522.109]
Temel numara olan 522.19'a, 2.Tablo'dan 1 -9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Çin'deki gözlemevleri 522.1951

Astronomik aletler Teleskoplar
Optik olmayan astronomide astronomik aletlerin kullanımını 522.68'de 
sınıflayın

Meridyen aletler için 522.3'e; meridyen dışı aletler için 522.4'e; yardımcı 
aletler için 522.5'e hkz.



.209

.29

.3

.4

.6

.62

.622

.623

.63

.65 

.67 

.68 

.682 

.684 

.686 

.686 2 

.686 3 

.7

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış;
Belirli hareket edebilir uzay dışıı teheskopları [e.yA7 522.29] burada 
sınıflayın

Sabit yer ve uzay teleskopları
Temel numara olan 522.29'a, 2.Tabllo'd:an 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin uzay teleskopları 522.2919'
Belirli hareket edebilen uzay dışı teleskoplar 522.209'a alındı

Meridyen aletleri
Zenit teleskoplar için 522.4'e hkz.

Meridyen dışı aletler
Örnek: Astrolablar, kadranlar, yansıtıcı daireler, sekstantlar, zenit ve 
ekvatoryal teleskoplar

Yardımcı aletler
Örnek: Kronograflar, kronometreler, mikrometreler, kişisel denklem 
makinaları, yıldız saatleri
Koronagraflar, helyograflar, helyostatlar 523.7028'e alındı
Özel gözlem yöntemlerinde yardımcı malzeme kullanımını 522.6'da sınıflayın

Özel gözlem yöntemleri

Fotometre

Fotoğrafik fotometre 

Fotoelektrik fotometre 

Fotoğraf
Fotoğrafik fotometre için 522.622'ye hkz.

Polarimetre 

Spektroskopi 

Optik dışı astronomi 

Radyo astronomi 

Radar astronomi 
Gözlemde parçaeık yöntemleri 

Gama ışınlan astronomisi 
X ışınları astronomisi 

Küresel astronomi
Gök küresi ve koordinatları, meridyenler, pusula değişimi dahil

Belirli yardımcı teknikler ve işlemler
Temel numara olan 522.8'e, l.Tablo'dan 0285-0289 notasyonunda 028'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin veri işlem 522.85



.9 Düzeltmeler
Paralaks, astronomik kırılma, aberasyon, presesyon, nütasyon, alet hatalarına; 
kişisel denklemlere ait düzeltmeler

523 Belirli gök cisimleri ve olayları
Zodiak dahil
Belirli gök cisimlerinin, cisim türlerinin, diğer olayların kuramsal astronomisini 
[esÂ:/ 521.5] burada sınıflayın
Standart altbölümleri kullanmayın; 520.1-520.9'da sınıflayın
Bu numaranın tanımlayıcı astronomi ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 520'de sınıflayın
Yeryüzü olaylarıyla doğrudan doğruya karşılaştırılabilecek gök cisimleri 
olaylarını 550'de sınıflayın. Örneğin Mars'ta volkanik etkinlikler 551.21099923

ÖZET
523.01-.02 [Astrofizik ve kozmokimya]

.1 Evren; uzay, gökadalar (galaksiler), kasarlar

.2 Güneş sistemi

.3 Ay

.4 Gezegenler

.5 Göktaşları, güneş rüzgarı, burçlar ışığı

.6 Kuyruklu yıldızlar

.7 Güneş

.8 Yıldızlar

.9 Uydular ve halkalar; tutulmalar, geçişler, örtülmeler

.01 Astrofizik
Gök mekaniği için 52l’e bkz.

.013 Isı
Temel numara olan 523.013'e, 536.1-536.7 arasında 536'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin ısı nakli 523.0132

.015 Işık ve parafotik olaylar
Temel numara olan 523.015'e, 535.01-535.84 arasında 535'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin mor ötesi ışınım 523.015014

.018 Elektrik ve manyetizma
Temel numara olan 523.018'e, 537-538 arasında 53'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin manyetizma 523.0188

.019 Molekül, atom, çekirdek fiziği
Temel numara olan 523.019'a, 539.1-539.7 arasında 539'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kozmik ışınlar (evren ışınları) 
523.0197223

Evren kimyası (kozmokimya)



.101

.11

.111

.112

.1125

.113

.1135

.115

.12

.18

.19

.2

Evren; uzay, gökadalar (galaksiler), kasarlar (çok uzakta olan ve çok 
güçlü radyo dalgaları gönderen gök cisimleri)

Evrenbilimi (kozmoloji) burada sınıflayın 
Kara delikler için ayrıca 523.8875'e hkz.
Bkz. Kılavuz 520 ile 523.1

Felsefe ve ilgili konular
Bu numaranın evrene ait (kozmolojik) kuramlar için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 523.1'de sınıflayın

Uzay, galaksiler (gökadalar), kasarlar
Uzay
Galaksiler (Gökadalar)

Samanyolu için 523.113'e hkz.
Bkz. Kılavuz 523.8 ile 523.112 

Galaksilerarası ve yıldızlararası madde 
Kozmik tozları burada sınıflayın

Samanyolu
Yıldızlararası madde

Örnek: Yaygın ve gezegenimsi bulutsular (nebulalar), H I ve H II 
bölgeleri

Kasarlar
Yıldızımsı kaynaklar ya da nesneler

Kozmogoni (Evrenin kökenine ilişkin çalışmalar)
Genişleyen evren kuramları için 523.18'e hkz.

Genişleyen evren kuramları 
Evrenin sonu kuramları 

Güneş sistemi
Belirli kısımlar için 523.3-523.7'ye hkz.

.3

.301 

.302 

.302 12 

.302 22

523.3-523.7 Güneş sisteminin belirli kısımları
Kapsamlı eserleri 523.2'de sınıflayın

Ay
Kuram 521.62] ve felsefe 

Çeşitli
Tablolar [eski 523.39], formüller, aynntılı tanımlar

Şemalar, fotoğraflar [ikisi de eski 523.39], resimler, diğer ilgili 
çizimler



.302 87 Test ve ölçüm
Spektroskopiyi [eski 523.37] burada sınıflayın

.31 Sabitler ve boyutlar
Örnek: Büyüklük, kütle, paralaks

.32 Optik, termal, elektromanyetik, radyoaktif olaylar
Örnek: parlaklık, evreler

.33 Yörünge ve hareketler
Örnek: Işıkların titreşimi
Yıldızların hareketine göre hesap edilen ay dahil

[.37] Spektroskop!
523.3Ü287’ye alındı

.38 Tutulmalar

[.39] Şemalar, fotoğraflar, tablolar
Tablolar 523.30212'ye, şemalar ve fotoğraflar 523.30222'ye alındı

.4 Gezegenler
Gezegenler, uydular, halkalar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
* ile belirtilmiş her numara için verilen notasyona 523.31-523.33 arasında 
523.3'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Mars'ın yörüngesi 523.433

Yeryüzü için 525'e; uydular ve halkalar için 523.98'e; geçişler, örtülmeler 
için 523.99'a hkz.

.402 12 Tablolar [eski 523.49], formüller, ayrıntılı tanımlar

.402 22 Şemalar, fotoğraflar [ikisi de eski 523.49], resimler, diğer ilgili
çizimler

.41 *Merkür

.42 *Venüs

.43 *Mars

.44 Asteroidler (küçük gezegenler)

.45 *Jüpiter

.46 *Satüm

.47 *Uranüs

.48 Uranüs ötesi gezegenler

.481 *Neptün

.482 *Pluton
*523.4’te belirtildiği gibi ekleyin



[.49] Şemalar, fotoğraflar, tablolar
Tablolar 523.40212'ye, şemalar ve fotoğraflar 523.40222'ye alındı

.5 Göktaşları, güneş rüzgarı, burç ışığı
Gezegenlerarası maddeyi, göktaşları ve asteroidler ile ilgili kapsamlı eserleri 
burada sınıflayın

Asteroidler için 523.44'e hkz.

.51 Göktaşları
Diğer adları; Meteorlar, meteoritler

Göktaşı yağmurlan ve ışıklı noktalar için 523.53'e hkz.

.510 1 Kuram [e.9A7 521.75] ve felsefe

.510 2 Çeşitli

.510 287 Test ve ölçüm
Spektroskopiyi [eski 523.57] burada sınıflayın

.53 Göktaşı yağmurları ve ışıklı noktalar

[.57] Spektroskop!
523.510287'ye alındı

.58 Güneş rüzgarı

.59 Burç ışığı
Gegenşayn (karşı aydınlık) dahil

.6 Kuyruklu yıldızlar

.601 Kuram [eski 521.76] ve felsefe

.602 Çeşitli

.602 12 Tablolar [£’5^/ 523.69], fomıüller, ayrıntılı tanımlar

.602 22 Şemalar, fotoğraflar [ikisi de eski 523.69], resimler, diğer ilgili
çizimler

.602 8 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler

.602 87 Test ve ölçüm
Spektroskopiyi [eski 523.67] burada sınıflayın

.63 Hareket ve yörüngeler
Belirli kuyruklu yıldızların hareket ve yörüngelerini 523.64'de sınıflayın

.64 Belirli kuyruklu yıldızlar

.642 Halley kuyruklu yıldızı

.66 Fiziksel olaylar ve yapı
Belirli kuyruklu yıldızların fiziksel olaylarını ve yapısını 523.64'de 
sınıflayın



[.67] Spektroskop]
523.60287'ye alındı

[.69] Şemalar, fotoğraflar, tablolar
Tablolar 523.60212'ye, şemalar ve fotoğraflar 523.60222'ye alındı

.7 Güneş

.702 12 Tablolar, formüller, ayrıntılı tanımlar
Yeryüzü yörüngesi ve devinimini gösteren güneş tabloları 
için ayrıca 525.38'e hkz.

.702 22 Şemalar, fotoğraflar [ikisi de eski 523.79], resimler, diğer ilgili
çizimler

.702 8 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Örnek: koronagraflar, helyograflar, helyostatlar [tümü eski 522.5] 

.702 87 Test ve ölçüm
Spektroskopiyi [£>5^:/ 523.77] burada sınıflayın

.71 Sabitler ve boyutlar
Örnek: Büyüklük, kütle, paralaks

.72 Optik, termal, elektromanyetik, radyoaktif olaylar
Burç ışığı için ayrıca 523.59'a hkz.

.73 Devinimler
Örnek: Dönme 
Görünen devinim dahil

.74 Işıkküre (fotosfer)
Benekler (fakülalar), güneş lekeleri, güneş tanelenmesi (granülasyon) 
dahil

.75 Renkküre (kromosfer) ve güneş tacı (corona)
Güneş alevleri, fışkırmalar dahil

Güneş rüzgarı için ayrıca 523.58'e hkz.

.76 İç yapı

[.77] Spektroskop!
523.70287'ye alındı

.78 Tutulmalar

[.79] Şemalar ve fotoğraflar
523.70222'ye alındı



.8 Yıldızlar
Yıldızlar ve gökadalar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Gökadalar için 523.112'ye; güneş için 523.7'ye hkz.
Kasarlar için ayrıca 523.115'e hkz.
Bkz. Kılavuz 523.8 ile 523.112

523.801-.809 
.81 
.82 
.83 
.84 
.85 
.86 
.87 
.88

.802 12

.802 22

.802 23

|.80i2 87]

.82

.822

.83

.84

ÖZET
Standart altbölümler 

Sabitler ve boyutlar
Optik, termal, elekromanyetik, radyoaktif O'laylar 
Devinimler
Topluluklar ve değişken yıldızlar
Kümeler
Fiziksel yapı
Tayf türü yıldızlar
Yıldızların evrimine ilişkin evreleri temsil eden yıldız türleri

Tablolar [eski 523.89], formüller, aynntılı tanımlar
Yıldız kataloglarını [eiA/ 523.8908] burada sınıflayın

Şemalar, fotoğraflar [ikisi de eski 523.89], resimler, diğer ilgili 
çizimler

Haritalar ve ilgili biçimler, planlar, çizimler
Yıldız kümelerine ait gözlemci atlaslarını [eski 523.8903] 
burada sınıflayın

Test ve ölçüm
523.87'ye alındı

523.81-523.83 Özellikler ve olaylar
Kapsamlı eserleri 523.8'de; belirli bir yıldı? türü ya da topluluğunun 
özelliklerini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin süpemovalar 523.8446, 
tayf türleri 523.87

Fiziksel yapı için 523.86'ya hkz.

Sabitler ve boyutlar
Örnek; Büyüklükler, kütle, paralaks

Optik, termal, elekromanyetik, radyoaktif olaylar 

Parlaklıklar (kadirler)

Devinimler 
Hız dahil

Topluluklar ve değişken yıldızlar 
Kümeler için 523.85'e hkz.
Galaksiler(Gökadalar) için ayrıca 523.112'ye hkz.



.841

.842 

.843 

.844 

.844 2

.844 25

.844 26 

.844 4 

.844 5

.85

.852

.855

.86

İkili ve çoklu yıldızlar
Örnek: Çift görünümlü yıldızlar

Spektroskopik çiftler için 523.842'ye, astrometrik çiftler için 
523.843'e; örten (tutulmalı) çiftler için 523.8444'e hkz.

Spektroskopik çiftler

Astrometrik çiftler

Değişken yıldızlar
Kendi yapısında değişken yıldızlar

Patlayan yıldızlar için 523.8446'ya bkz.

Zaman zaman çakma şeklinde değişken yıldızlar
Örnek: RR Lyrae değişkenleri (küme-tipi değişkenler)
Cepheid'leri burada sınıflayın

Uzun dönemli ve yarı düzenli değişken yıldızlar için 
523.84426'ya; pulsarlar (aralıkla ve düzenli radyo 
dalgaları veren gök cisimleri) için 523.8874’e hkz.

Uzun-dönemli ve yarı-düzenli değişken yıldızlar

Örten (tutulmalı) çiftler (kendi yapısı dışında değişken olanlar)

Patlayan değişken yıldızlar
Örnek: Yanışlı yıldızlar, novalar, tekrarlayan novalar,
süpemovalar

Kümeler

Açık ve hareketli kümeler 

Küresel kümeler 

Fiziksel yapı
Belirli bir yıldız türü ve topluluğunun fiziksel yapısını konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin nötron yıldızlarının yapısı 523.8874

Tayf türü yıldızlar
Test ve ölçümü 523.80287], spektroskopiyi burada sınıflayın
Yıldızların evrimine ilişkin belirli aşamaları temsil eden tayf türü 
yıldızları, örneğin dev yıldızlar olarak kabul edilen R, N, ya da S türü 
yıldızları 523.88'de sınıflayın; belirli bir yıldız türü ya da topluluğunun 
spektroskopisini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin nötron yıldızlarının 
spektroskopisi 523.88740287

Yıldızların evrimine ilişkin evreleri temsil eden yıldız türleri
Örnek: Dev (R, N, ya da S tayf türleri), ana dizi, kırmızı cüce, Wolf-Rayet 
yıldızları
Yıldız oluşumu dahil
Yıldızların evrimini burada sınıflayın

Kendi yapısında değişken yıldızlar için 523.8442'ye hkz.



.887 4

.887 5 

[.891

[.890 3]

[.890 8]

.9

.91

.92

[•96]

[.97]

.98

.980 1

.983-.98S

.99

.990 1

Son evreler
Beyaz cüce yıldızlar dahil 

Nötron yıldızları
Pulsarları burada sınıflayın 

Kara delikler

Şemalar, fotoğraflar, tablolar
Tablolar 523.80212'ye, şemalar ve fotoğraflar 523.80222'ye alındı 

Yıldız kümelerine ilişkin gözlemci atlasları 
523.80223'e alındı 

Yıldız katalogları
523.80212'ye alındı

Uydular ve halkalar; tutulmalar, geçişler, örtülmeler

Merkür geçişleri 

Venüs geçişleri
Örnek: 1761, 1769, 1874 geçişleri [tümü eski SİZ.96\, 1882 geçişi [eski 
523.97]

Venüs'ün 1761, 1769, 1874 geçişleri 
523.92'ye alındı

Venüs'ün 1882 geçişi
523.92'ye alındı

Uydular ve halkalar
Ay için 523.3'e bkz.

Felsefe ve kuram
Uydular kuramını [e.rÂ:/521.6] burada sınıflayın

Belirli gezegenlere ait
Temel numara olan 523.98'e, 523.43-523.48 arasında 523.4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin Mars'ın uyduları 523.983, Mars 
uydularının yörüngeleri 523.9833

Tutulmalar, geçişler, örtülmeler
Belirli bir gök cisminin tutulmalarını cisimle birlikte sınıflayın. Örneğin 
ay tutulmaları 523.38

Merkür’ün geçişleri için 523.91'e, Venüs'ün geçişleri için 523.92'ye 
hkz.

Felsefe ve kuram
Tutulmalar, geçişler, örtülmeler kuramını [tümü eski 521.8] 
burada sınıflayın



526

[524] [Kullanılmıyor]
En son 14.Basım'da kullanıldı

525 Yerküre (Astronomik coğrafya)
.1 Sabitler ve boyutlar

Örnek: Büyüklük, şekil, paralaks
Büyüklüğün ve şeklin belirlenmesini 526.1'de sınıflayın

.2 Optik, termal, radyoaktif özellikler

.3 Yörünge ve devinimler

.35 Dönme

.36 Foucault sarkacı

.38 Güneş tabloları

.5 Mevsimler ve bölgeler

[.6] Gel-gitler
551.4708'e alındı

.7 Astronomik tan

Matematiksel coğrafya
Kartografiyi (haritacılık) burada sınıflayın
Belirli bir amaçla harita yapımını amaçla birlikte sınıflayın. Örneğin askeri 
haritacılık 623.71

Astronomik coğrafya için 525'e hkz.
Harita okuma için ayrıca 912.0l4’e hkz.

.022 1 Taslak çizimler
Harita çizimini [e.vÂ:; 526.86] burada sınıflayın

.1 Jeodezi
Jeodezik ölçüm için 526.3'e; jeodezik ve konumsal astronomi için 
526.6'ya; çekim helirlemeleri için 526.7'ye hkz.

.3 Jeodezik ölçüm
Yerkürenin yuvarlaklığının dikkate alındığı ölçümler

.31 Keşif (ön incelemeler)

.32 Röper noktaları
Temel numara olan 526.32'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Kaliforniya'daki röper noktaları 526.32794

.33 Açı ağı, poligon, kenar ağı
Bazlar, ağlar dahil



.38

.6

.61

.62

.63

.64

.7

.8

.82

.85

[.86]

.98

.981

Yükseklik ölçümü
Örnek: Geometrik yükseklik ölçümü

Röper noktaları için 526.32'ye; harometrik yükseklik ölçümü için 
526.37'ye; trigonometrik yükseklik ölçümü için 526.38'e hkz.

Barometrik yükseklik ölçümü

Trigonometrik yükseklik ölçümü (Jeodezik kırılma)

Jeodezik ve konumsal astronomi
Jeodezik koordinatları burada sınıflayın

Enlem
Denizcilikte enlemin belirlenmesi için ayrıca 527.1'e bkz.

Boylam
Denizcilikte boylamın belirlenmesi için ayrıca 527.2'ye bkz.

Azimut (Konum yönü açısı)

Coğrafi konum
Konumun belirlenmesinde yerküre yüzeyindeki düzensizliklerin etkisi 
dahil

Çekim belirlemeleri (Fiziksel jeodezi)

Harita projeksiyonları
Harita okumayı 912.014'de sınıflayın

Uyumlu (Ortomorfik) projeksiyonlar 

Eşit alan (eşit; alana sadık) projeksiyonlar 

Harita çizimi
526.0221'e alındı

Ölçüm
Düzlem ölçümlerini (yerkürenin yuvarlaklığının dikkate alınmadığı 
ölçümleri) burada sınıflayın
Mühendislik ölçümlerini 622-629'da sınıflayın

Jeodezik ölçüm için 526.3'e hkz.
Yetkili ölçüm elemanları (Ingiltere) için ayrıca 333.08'e hkz.

Kadastro ölçümleri
Arazi ölçümleri almayı burada sınıflayın

Topoğrafik ölçümler

Düzey eğrisi (münhani) ölçümleri



.982 Fotogrametri
Hava ve uzay ölçümlerini burada sınıflayın 

[.982 3] Hava ve uzay ölçümleri
Numara kullanılmıyor; 526.982'de sınıflayın 

.982 5 Toprak (Yeryüzü) fotogrametrisi

.99 Hidrografik ölçümler

527 Gökyüzünde seyir
Belirli bir aracın gökyüzünde seyretmesini konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
deniz taşıtları 623.89

.1 Enlemin belirlenmesi

.2 Boylamın belirlenmesi

.3 Sabitler
Örnek: Sumner yöntemi ve konum hattı yöntemi

.5 Yön ve rota

.53 Rhumb hattt rotası

.55 Büyük daire rotası

528 Efemeridler
Diğer adları: Astronomik almanaklar, denizcilik almanakları 
Belirli gök cisimlerine ait tabloları 523'de sınıflayın

•1-.8 Belirli ülkelerde
Temel numara olan 528'e, 061-068 arasında 06'yı izleyen numaraları ekleyin. 
Örneğin İngiltere efemeridleri 528.2

.9 Efemeris yapımı

529 Kronoloji
.1 Günler

Örnek: Yıldız ve güneş günleri
Görünen ve ortalama zaman, zaman denklemi, eşitsizliklerin nedenleri dahil

.2 Zaman aralıkları
Örnek: Yıllar, aylar, haftalar 

Günler için 529.1’e hkz.
Ay astronomisinde hir komi olarak yıldız ayı için 523.33'e, mevsimler için 
525.5’e ayrıca hkz.

.3 Takvimler
Batı takvimleri için 529.4'e; takvim reformu için 529.5'e hkz.



529 Astronomi ve ilgili bilimler

Belirli dinlere ve geleneklere ait takvimler

529

.42

.43

.44

.5

.7

[.75]

[.78]

Temel numara olan 529.32'ye, 292-299 arasında 29'u izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin Yahudi takvimi 529.326; ancak Julian takvimini 
529.42'de sınıflayın

Hıristiyan takvimleri için 529.4'e hkz.

Batı takvimleri
Hıristiyan takvimlerini burada sınıflayın 

Julian takvimi 
Gregoryen takvimi 
Hıristiyan kilise takvimi

Her yıl değişen dini bayram ve oruç günlerinin belirlenmesi dahil 

Takvim reformu 
Zaman ölçme birimi (horoloji)

Zamanın bulunması ve ölçümü 

Zaman sistemleri ve standartları 
389.17'ye alındı

Zaman ölçümüne yarayan aygıtlar
681.1 l'e alındı

530 Fizik
Madde ve karşıt maddeyi, enerjiyi, klasik ve kuantum mekaniği ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Fiziksel kimyayı 541.3'de; belirli elementlerin, bileşimlerin, karışımların genel 
fiziğini 546'da sınıflayın
Kuantum mekaniğinde enerjinin ele alınışı için 530.12'yi, klasik mekanikte ele 
alış için 531.6'yı kullanın

Astrofizik için ayrıca 523.0l'e hkz.
Bkz. Kılavuz 530 ile 500.2; 530 ile 540; 621 ile 530

ÖZET
530.01-.09 Standart altbölümler

.1-.8 [Kuramlar, maddenin durumları, enstrümantasyon, 
ölçüm]

531 Klasik mekanik Katı mekaniği
532 Akışkanlar mekaniği Sıvı mekaniği
533 Gaz mekaniği
534 Ses ve ilgili titreşimler
535 Işık ve parafotik olaylar
536 Isı
537 Elektrik ve elektronik
538 Manyetizma
539 Modern fizik



ÖZET
530.01-.09 Standart altbölümler

.1 Kuramlar ve matematiksel Fizik

.4 Maddenin durumları

.7 Enstrümantasyon

.8 Test ve ölçüm

)1 Felsefe ve kuram
Kuramları 530.1'de sınıflayın 

Matematiksel fizik
Kullanmayın; 530.15'de sınıflayın

Çeşitli

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 
Enstrümantasyonu 530.7'de sınıflayın 

Test ve ölçüm 
530.8'e alındı

Standart altbölümler

Kuramlar ve matematiksel fizik
Maddenin belirli durumlarına yapılan uygulamaları 530.4'de sınıflayın

Görelilik kuramı
Dördüncü boyut, uzay ve zaman, kütle-enerji eşdeğerliği (E=mc2) dahil
Göreli kuantum mekaniğini 530.12'de, göreli istatistiksel mekaniği 
530.13'de; göreli alan kuramlarını 530.14'de sınıflayın

Kuantum mekaniği (Kuantum kuramı)
Genel özellikler; Göreli ve göreli olmayan
Maddenin belirli durumlarına ait kuantum mekaniğini 530.4'de sınıflayın

Kuantum istatistiği için 530.133'e; kuantum kinetik kuramları için 
530.136'ya; kuantum alan kuramı için 530.143'e; kuantum elektroniği 
için 537.5'e; kuantum elektrodinamiği için 537.67’ye hkz.
Bkz. Kılavuz 530.12 ile 531; 530.475 ile 531.16, 530.12

Matris mekaniği (Heisenberg gösterimi)

[.015 1]

.02

.028

[.028 7]

.03-.09

.1

.11

.12



530 Fizik 530

.132 

.133 

,133 2 

.1334 

.136

.138

.14

.141

.142

.143 

.143 5 

.144

Dalga mekaniği
Dalgalann, maddenin temel bir özellliği olarak ele alınması
Diğer adı: Schrödinger dalga mekan iği
Schrödinger dalga denklemi dahil

Elektromanyetik kuramda dalga lar için 530.141'e, klasik fiziğin 
maddesinde gözlenebilir dalgalar için 531.1133'e ayrıca hkz.

İstatistiksel mekanik
Genel özellikler: Göreli ve göreli olmayan

Klasik istatistiksel mekanik (Boltzmann istatistiği)

Kuantum istatistiği (Kuantum istatistiksel mekaniği)

Bose-Einstein istatistiği 

Fermi-Dirac istatistiği 

Kinetik kuramlar
Genel özellikler: kuantum ve kuantum-klasik birleşimi 
Klasik kinetik kuramını 531.113'de sınıflayın

Taşıma kuramı 

Alan ve dalga kuramları
Temel parçacıklar ve karşılıklı etkileşimlere ilişkin kuramlar 
Genel özellikler: kuantum ve klasik, göreli ve göreli olmayan 
Örnek: sürekli tayf fiziği kuramı 
Az sayıda cisim problemi dahil

Dalga mekaniği için 530.124’e hkz.

Elektromanyetik kuram
Elektromanyetik alanların ve dalgalann maddenin temel yapısı olarak 
ele alınması
Maxwell denklemleri dahil
Elektromanyetik tayf ve dalgaları 539.2'de sınıflayın

Elektrik kuramları için 537.l'e, manyetizm kuramları için 
538.01'e ayrıca hkz.

Birleştirilmiş alan kuramı 
Süperçekim dahil

Kuantum alan kuramı 

Gauge alanları 

Çok cisim problemi



.15

.16

.4

.41

.411

.412

.413

.414

.415

Matematiksel fizik
Temel numara olan 530.15'e 511-519 arasında 5 Ti izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin istatistik 530.1595
Belirli bir kurama göre fiziksel olayların matematiksel tanımlamasını 
kuramla birlikte 530 l'de sınıflayın. Örneğin istatistiksel mekanik 530.13 
{530.1595 değil)

Ölçüm kuramı

Maddenin durumları
Maddenin belirli durumlanna ilişkin kuantum mekaniğini; maddenin belirli 
bir durumuna ait özellikler olarak ses, ışık, ısı, elektrik, manyetizmayı burada 
sınıflayın
Başka bir talimat verilmemişse, bu listenin iki ya da daha fazla altbölümünde 
yer alan özelliklere sahip karmaşık konuları sonra gelen numarada sınıflayın. 
Örneğin ince filmlerde (tabakalarda) tünel açma 530.4175 (530.416 değil)
Biçim olarak incelenen enerji biçimlerini, biçimle birlikte sınıflayın. Örneğin 
ısı 536

Süper iletkenlik ve süper iletkenler için 537.623'e hkz.

Katı-hal fiziği
Sıkıştırılmış maddenin fiziğini burada sınıflayın

Sıvı-halfiziği için 530.42'ye; kristaiiografi için 548'e hkz.
Bkz. Küavuz 530.41 He 548

Yapı
Örnek; Elektron düzeni, kafes dinamiği

Özellikler
Örnek: Elastik, elektriksel, manyetik, optik, termik, termolüminesan, 
termofıziksel

Türler
Örnek: Amorf, kristalli ve kristalsiz, madeni ve madeni olmayan, 
düzenli ve düzensiz, organik, gözenekli katı maddeler; polimerler, katı 
parçacıklar

Yalıtkan madde için 537.24'e; yarı iletkenler için 537.622'ye; 
kristaller için 548'e hkz.

Evre değişimleri (Evre dönüşümleri)
Sıkıştırılmış maddenin farklı evreleri arasında, katı ve gaz evreleri 
arasında

Difüzyon ve kütlesel transfer olayı
Diğer adı: Kütle transferi
Katı maddelerdeki transfer olayını [eskiden 531.7] burada sınıflayın



.416 Tepkisel davranış ve enerji olayı
Örnek: Fononlar [eski 539.7217], bombardıman, çarpışma, yayım 
(emisyon), eksidasyon, eksidasyon durumlan, eksitonlar, alan etkileri, 
iç sürtünme, ion yerleştirme, Jahn-Teller etkisi, Josephson etkisi, 
osilasyon, radyasyon hasarı, gevşeme, dağılma, püskürme, tünel açma, 
titreşimler
Yarı iletkenlerde tepkisel davranış ve enerji olayını 537.622'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 530.416 ile 539.75

.417 Yüzey fiziği
Maddenin diğer halleriyle ara yüzey dahil 
Yarı iletkenlerin yüzey fiziğini 537.622'de sınıflayın 

.417 5 İnce filmler

.42 Sıvı-hal fiziği
Süper akışkanlar dahil 
Akışkan-durum fiziğini burada sınıflayın

.424 Evre değişimleri (Evre dönüşümleri)
Farklı akışkan evreler arasında 
Kritik noktalar dahil

.425 Difüzyon ve kütle transferi olayı
Örnek: Sıvılarda Brownian hareketi, osmos
Akışkanların transfer olayını [eskiden 532.051], sıvıların transfer 
olayını [eskiden 532.7] burada sınıflayın

.427 Yüzey fiziği
Örnek: Yüzey gerilimi, kılcallık 
Damlalar dahil
Sıvıların yüzey olaylannı [eskiden 532.6], gazlarla birlikte ara 
yüzeyi burada sınıflayın
Katilarla birlikte ara yüzeyi 530.417'de sınıflayın 

.427 5 İnce filmler
Habbecikleri burada sınıflayın

.429 Sıvı kristaller [eski 548.9]
Örnek: Sıvı polimerler



.474

.475

.8

Soğurulma (emilme, massedilme) ve yüzeyde soğurulma [eskiden 533.1] 
taşınım olayı [eskiden 533.13], havanın taşınım olayı [eskiden 533.63], 
gazlann iyonlaşması dahil
Katı maddelerle birlikte ara yüzeyi 530.417, sıvı maddelerle birlikte 
ara yüzeyi 530.427; plazma fiziğini 530.44'de sınıflayın

Elektronikte gazlann iyonlaşması için ayrıca 537.532'ye bkz.

Plazma fiziği
îyonlaşmış gazların fiziği
Temel numara olan 530.44'e, 530.412-530.416 arasında 530.41'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin plazmaların optik özellikleri 530.442, 
plazmalar ile maddenin diğer durumlan arasındaki evre değişimleri 
530.444

Maddenin durumlarına ilişkin genel konular
Maddenin belirli dummlanna ilişkin genel konuları 530.41-530.44'de 
sınıflayın

Evre değişimleri (Evre dönüşümleri) [eskiden 536.401]
Kritik olay, örneğin kritik noktalar [eskiden 536.443]; evre şemalan, 
evre dengeleri, evre stabilitesi, evre geçişleri, üçlü noktalar dahil
Sıkıştırılmış maddenin farklı evreleri arasındaki evre değişimlerini 
(katilar ve gazlar arasında) 530.414'de; akışkan evreler arasında 
530.424'de, plazmalar ve maddenin diğer durumları arasında 
530.444'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 536.4 ile 530.474

Difüzyon (yayınım) ve kütle taşınım olayı [eskiden 531.1137]
Diğer adı: Kütle transferi
Brownian hareketini [eski 531.163], taşınım olayı ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın

Isı transferi için 536.2'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 530.475 ile 531.16,530.12

Enstrümantasyon
Ölçüm, kontrol, kayıt için

Test ve ölçüm [eskiden 530.0287]
Boyutsal analiz dahil
Ölçüm, mensürasyon ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Ölçüm enstrümantasyonunu 530.7'de; belirli bir konuda ölçümü l.Tablo'dan 
0287 notasyonunu kullanarak konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin psikolojik 
ölçüm 150.287

Ölçüm kuramı için 530.16'ya bkz.
Geometrik mensürasyon için ayrıca 516.15'e bkz.



.81 Fiziksel birimler, boyutlar, sabitler
Ölçüm sistemlerini, sistemler arasındak i dönüşüm tablolarını burada 
sınıflayın
Horolojiyi (zaman ölçme bilimi) 529.7'de sınıflayın

Ölçüm sistemlerinin toplumsal yararı için 389.l'e bkz.

.812 Metrik sistem (Uluslararası sistem, SI)

.813 Ingiliz sistemi
Diğer adları: İngiliz, İmparatorluk sistemi 
ABD'de kullanılan birimleri burada sınıflayın

Klasik mekanik Katı mekaniği
Klasik mekaniğin diğer adlan: Mekanik, süreklilik mekaniği 

Akışkan mekaniği için 532'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 530.12 ile 531

ÖZET
531.01-.09 Standart altbölümler

.1 Dinamik, statik, parçacık mekaniği

.2 Katı statiği

.3 Katı dinamiği (Katı kinetiği ve kinematiği)

.4 Katiların sürtünmesi ve yapışkanlığı (viskozite)

.5 Katiların kütlesi ve ağırlığı;

.6 Enerji

.015 195 İstatistiksel matematik
İstatistiksel mekaniği 530.132'de sınıflayın 

.021 2 Tablolar, formüller, ayrıntılı tanımlar
Katı mekaniği ile ilgili tabloları [eski 531.9] burada sınıflayın

.076 Tekrar ve alıştırma
Katı mekaniği ile ilgili tekrar ve alıştırmaları [eski 531.9] burada 
sınıflayın

.1 Dinamik, statik, parçacık mekaniği
Basınç, noktaların mekaniği dahil
Standart altbölümleri kullanmayın; 531.01-531.09'da sınıflayın



.11

.112

.113

.1133

.1134 

[.113 7]

.12

.14

.162

.163

Dinamik
Örnek: Akış, rheoloji (maddenin sıvı hal özelliklerini inceleyen bilim) 
Parçacık dinamiğini 531.163'de sınıflayın 

Katı dinamiği için 53I.3'e hkz.

Kinematik (Salt hareket, soyut hareket)
Örnek: Çizgisel ve bağıl (göreli) hareket, hız, ivme, vektörel nitelikler 
Hareketli bir hedefi arama dahil

Kinetik
Örnek: Merkezcil ve merkezkaç kuvvetlerin etkileri dahil 

Dalgalar
Klasik fiziğin maddesinde gözlenebilen dalgalar 
Örnek: Şok dalgaları

Dalgalann maddenin temel hir özelliği olarak ele alınışı için 
ayrıca 530.124'e hkz.

Sürtünme ve yapışkanlık (viskozite)

Difüzyon ve kütle taşınım olayı
530.475'e alındı

Statik
Örnek: Grafostatik 
Eylemsizlik dahil
Parçacık statiğini 531.162'de sınıflayın 

Katı statiği için 531.2'ye hkz.

Kütle ve ağırlık
Örnek: Özgül ağırlık, yerçekimi 
Yoğunluk dahil

Gök mekaniğinde kütle çekimi için 521.l'e hkz.

Yerçekimi helirleyicileri için 526.7'ye; temel çekimsel etkileşimler için 
539.754'e ayrıca hkz.

Parçacık mekaniği
Moleküler, atomik ve alt atomik parçacıkların mekaniğini 530.12'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 530.475 ile 531.16, 530.12

Statik

Dinamik
Burulma dahil
Brownian hareketi 530.475'e alındı



.31

.32

[.322]

.324

.33

.34

.35

.38

.381

531.2-531.5 Katiların mekaniği
Katı cisimlerin mekaniğini burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 53l'de sınıflayın

Katı statiği
Örnek: Grafostatik 
Eylemsizlik dahil

Katı dinamiği (Katı kinetiği ve kinematiği)
Örnek: Akış, burulma

Sürtünme ve viskozite için 531.4'e; halistik için 531.55'e hkz.

Yörüngeler

Titreşimler
Salınımlan (osilasyonlar) burada sınıflayın

Salınımlar (osilasyonlar)
Numara kullanılmıyor; 531.32'de sınıflayın

Sarkaç hareketleri 

Dalgalar
Örnek: Şok dalgalan

Dönme dinamiği (Cirodinamik)

Merkezkaç ve merkezcil kuvvetler 

Bozulmalar ve gerilimler
Örnek: Elastiklik (plastik ya da kalıcı bozulma, çekme, sıkma, kesme, 
eğme, burma gerilimleri
Akma sınırı dahil

Esneklik sabitleri
Örnek: Young modülü, Poisson oranı, hacımsal modül, kesme modülü 
(katılık modülü)
Esnek bozulmaya uygulamayı 531.382'de, kalıcı bozulmaya 
uygulamayı 531.38'de sınıflayın

Esnek bozulma
Diğer adları: Esneklik, geçici bozulma 
Esneklik sının, geri getirme katsayısı dahil 
Hooke yasasını burada sınıflayın 
Esnek titreşimleri 531.32'de sınıflayın
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[.382 2] Gerilimler
Numara kullanılmıyor; 531.38'de sınıflayın 

[.382 3] Geçici bozulma (Elastiklik)
Numara kullanılmıyor; 531.382'de sınıflayın 

[.382 5] Kalıcı bozulma (Plastiklik)
Numara kullanılmıyor; 531.38'de sınıflayın

.4 Katiların sürtünmesi ve yapışkanlığı (viskozite)

.5 Katiların kütlesi ve ağırlığı; mermiler
Düşen cisimler yasası dahil

.54 Yoğunluk ve özgül ağırlık

.55 Mermiler
Balistiği burada sınıflayın

Yörüngeler için S313l'e bkz.

[.552-.555J Havada ve uzayda
Numara kullanılmıyor; 531.55'de sınıflayın

.6 Enerji
Momentum, çalışma dahil

.62 Enerji korunumu
Kütle-enerji korunumu yasası dahil

[.64] Enerji türleri
Numara kullanılmıyor; 531.6'da sınıflayın

.68 Dönüşüm
Enerji biçimindeki değişim
Belirli bir dönüşümü son durumuna göre sınıflayın. Örneğin ışığın ısıya 
dönüşümü 536

[.7] Katilarda taşınım olgusu
530.415'e alındı

[.8] Basit makinalarm ilkeleri
621.81 l'e alındı

[.9] Katı mekaniği ile ilgili tablolar, tekrarlar, alıştırmalar
Tablolar 531.0212'ye, tekrarlar ve alıştırmalar 531.076'ya alındı

532 Akışkanlar mekaniği Sıvı mekaniği
Sıvı mekaniğinin diğer adları: Hidrolik, hidromekanik 

Gaz mekaniği için 533'e hkz.



532.001-.009
.02-.05
.2
.4
.5

.001 

.002 

.002 12

.003-.006 

.007 

.007 6

.008-.009

ÖZET
Standart altbölümler 

Akışkan mekaniğinin genel konuları 
Hidrostatik
Sıvıların kütlesi, yoğunluğu, özgül ağırlığı 
Hidrodinamik (sıvıların kinetiği ve kinematiği)

Felsefe ve kuram

Çeşitli
Tablolar, formüller, ayrıntılı tanımlar

Hidromekanik tablolarını [eski 532.9] burada sınıflayın

Standart altbölümler 

Eğitim, araştırma; ilgili konular 
Tekrar ve alıştırma

Hidrodinamikler için tekrar ve alıştırmayı burada 
sınıflayın [eski 532.9]

Standart altbölümler

.051

.052

.052 5 

.052 6 

.052 7

532.02-532.05 Akışkan mekaniğinin genel konulan
Kapsamlı eserleri 532'de sınıflayın

Statik
Örnek: Yüzdürme yeteneği, basınç iletimi 
Eylemsizlik dahil

Hidrostatik için 532.2'ye bkz.

Kütle, yoğunluk, özgül ağırlık
Sıvıların kütle, yoğunluk, özgül ağırlığı için 532.4'e bkz.

Dinamik (Kinetik ve kinematik)
Örnek: Merkezkaç ve merkezcil kuvvetler, titreşimler 

Hidrodinamik için 532.5'e bkz.

Akış
Akış türleri için 532.052'ye; akış özellikleri için 532.053'e bkz.

Akış türleri
Örnek: Dönmeli, kararlı, düzenli, tek düze 
Belirli tür akışların özelliklerini 532.053'de sınıflayın 

Düzgün (laminer) akış 

Geçişli akış

Karışık (türbülans) akış 

775



.053 

.053 2 

.053 3 

.053 5 

[.057]

.059 

.059 3

.059 5

[.1]

.4

.5

.51

.510 1

[.511]

.515

.516

.517

Akış özellikleri
Hız

Yapışkanlık (viskozite) ve sürtünme 

Esneklik ve sıkışabilirlik

Akışkanların taşınım olayı
530.425'e alındı

Dalgalar, girdap hareketleri, kovuklaşma
Dalgalar

Örnek: Şok dalgaları 

Girdap hareketleri ve kovuklaşma

Sıvı mekaniği
Numara kullanılmıyor; 532'de sınıflayın

532.2-532.5 Sıvı mekaniği
Kapsamlı eserleri 532'de sınıflayın

Hidrostatik
Diğer adı: Sıvı statiği
Örnek: Yüzdürme yeteneği, eylemsizlik, basınç iletimi

Sıvıların kütlesi, yoğunluğu, özgül ağırlığı

Hidrodinamik (sıvıların kinetiği ve kinematiği)
Örnek: Merkezkaç ve merkezcil kuvvetler

Akış
Örnek: Dönmeli, kararlı, düzgün, tekdüze akış

Akış değişiklikleri için 532.52-532.56'ya; akış hızı için 53257’ye; akış 
yapışkanlığı, sürtünme, esneklik, sıkışahilirliği için 532.58'e hkz.

Felsefe ve kuram
Kuramları [eskiden 532.511] burada sınıflayın

Genel ilkeler ve kuramlar
Bu numaranın genel ilkeler için kullanılmasından vazgeçilmiştir;
532.5l'de sınıflayın
Kuramlar 532.5101'e alındı

Düzgün (laminer)

Geçişli

Karışık (türbülans)



> 532.52-532.56 Akış değişiklikleri
Kapsamlı eserleri 532.5l'de sınıflayın

.52 Açıklıklardan (deliklerden) akış

.53 Engellerin üzerinden ve çevresinden akış

.54 Açık ve kapalı kanallardan akış

.55 Dirsekler ve düzensiz kapalı yerlerden akış

.56 Değişken basınçta akış
Sıvıya daldırılmış cisimlerin üzerinden ve çevresinden akış, çok fazlı akış 
dahil

.57 Akış hızı

.58 Akış yapışkanlığı, sürtünmesi, esnekliği, sıkışahilirliği
Örnek: Yapışkan, esnek akış

Isınma ve soğumanın hir sonucu olarak sıvıların genişleyip daralması 
için ayrıca 536.413'e bkz.

.59 Dalgalar, girdap hareketleri, kovuklanma

.593 Dalgalar
Örnek: Şok dalgaları

.595 Girdap hareketleri ve kovuklanma

[.6] Sıvıların yüzey olayları
530.427'ye alındı

[.7] Sıvıların taşınım olayları
530.425'e alındı

[.9j Hidromekanikle ilgili tablolar, tekrarlar, alıştırmalar
Tablolar 532.00212'ye, tekrarlar ve alıştırmalar 532.0076'ya alındı

533 Gaz mekaniği

533.01-.09
.1
.2
.5
.6
.7

.021 2 

.076

ÖZET
Standart altbölümler 

Statik; kütle, yoğunluk, özgül ağırlık 
Dinamik (Kinetik ve kinematik)
Boşluklar
Hava mekaniği (Aeromekanik)
Gazların kinetik kuramı

Tablolar [eski533.9], formüller, ayrıntılı tanımlar

Tekrar ve alıştırmalar [eski 533.9]



[.13]

.15

.21

.215

.216

.217

.27

.273

.274

.275

.276

.28

.29

.293

Statik; kütle, yoğunluk, özgül ağırlık
Soğurulma (emilme, massedilme) ve yüzeyde soğurulma 530.43'e alındı 

Boşluklar için 533.5'e bkz.

Statik
Örnek: Yüzdürme yeteneği, basınç iletimi 
Eylemsizlik dahil

Hava statiği (Aerostatik) için 533.61'e hkz.

Taşınım olayı
530.43'e alındı

Kütle, yoğunluk, özgül ağırlık
Havanın kütle, yoğunluk, özgül ağırlığı için 533.6'ya bkz

Dinamik (Kinetik ve kinematik)
Hava dinamiği (Aerodinamik) için 533.62; gazların kinetik kuramı için 
533.7'ye hkz.

Akış
Örnek: Dönmeli, kararlı, düzgün, tek düze 
Belirli hızlarda akışı 533.27'de sınıflayın

Yapışkan, esnek, sıkışabilir akış için 533.28'e hkz.

Düzgün (Laminer) akış 

Geçişli akış

Karışık (türbülans) akış 

Hız

Ses altı hız

Ses hızını geçen hız

Ses üstü hız
Aşırı ses üstü hız için 533.276'ya bkz.

Aşırı ses üstü hız

Yapışkanlık, esneklik, sıkışabilirlik 
Örnek: Yapışkan, esnek, sıkışabilir akış 
Sürtünme dahil

Isınma ve soğumanın sonucu olarak gazların genişleyip daralması 
için ayrıca 536.412'ye hkz.

Dalgalar, girdap hareketleri, kovuklanma
Dalgalar

Örnek: Şok dalgalan



.295 Girdap hareketleri ve kovuklanmalar

.5 Boşluklar
Boşluk teknolojisi 621.55'e alındı

.6 Hava mekaniği (Aeromekanik)
Havanın kütle, yoğunluk, özgül ağırlığı dahil 

Boşluklar için 533.5'e hkz.

Hava statiği (aerostatik)
Örnek: Yüzdürme yeteneği

Hava dinamiği (aerodinamik)

Belirli konular
Numara kullanılmıyor; 533.62'de sınıflayın

Taşınım olayı 
530.43'e alındı

Gazların kinetik kuramı

Tablolar, tekrarlar, alıştırmalar
Tablolar 533.0212'ye, tekrar ve alıştırmalar 533.076'ya alındı

534 Ses ve ilgili titreşimler

.61

.62

[.621-.629]

[.63]

.7 

[.9]

.021 2 

.028 7 

.076

Maddenin durumlarına ilişkin özellikler olarak ses ve ilgili titreşimleri 530.4'de 
sınıflayın

Tablolar [^5^/ 534.9], formüller, ayrıntılı tanımlar 

Ölçme [eskiden 534.42] ve sınama 

Tekrarlar ve alıştırmalar [eski 534.9]

.1

.2

.202
[.203]

.204
[.205]

534.1-534.3 Ses
Kapsamlı eserleri 534'de sınıflayın

Sesin oluşumu 
Sesin iletimi

Standart altbölümler için 534.2001-534.2009'u sınıflayın

Hız
Yönelebilirlik

Numara kullanılmıyor; 534.2'de sınıflayın

Yansıma (Yankı)
Kırılma

Numara kullanılmıyor; 534.2'de sınıflayın



[.206]

[.207]

.208

.22

.23

.24

.3

.32

[.33]

[.34]

[.35]

[.4]

[.42]

.5

.52

.55

[.9]

535

Kırılma
Numara kullanılmıyor; 534.2'de sınıflayın

Kutuplaşma (polarizasyon)
Numara kullanılmıyor; 534.2'de sınıflayın

Soğurulma (emilme, massedilme)

Katilarda iletim 

Sıvılarda iletim 

Gazlarda iletim

Sesin nitelikleri

Frekans ve yükseklik
Doppler etkisi dahil

Şiddet ve yükseklik
Numara kullanılmıyor; 534.3'de sınıflayın

Genlik ve ton
Numara kullanılmıyor; 534.3'de sınıflayın

Düzensiz ve uyuşmayan frekanslar
Numara kullanılmıyor; 534.3'de sınıflayın

Sesin ölçümü, çözümlenmesi (analizi), bileşimi (sentezi)
Analiz ve sentez 620.2l'e alındı

Ölçüm teknikleri
534.0287'ye alındı

Sesle ilgili titreşimler
İnsan kulağıyla duyulamayan titreşimleri burada sınıflayın 

Ses altı titreşimler 

Ses üstü titreşimler

Tablolar, tekrarlar, alıştırmalar
Tablolar 534.0212'ye, tekrarlar ve alıştırmalar 534.076'ya alındı

Işık ve parafotik olaylar
Optiği burada sınıflayın
Maddenin durumlarına ilişkin özellikler olarak ışık ve parafotik olayları 530.4'de 
sınıflayın

Elektron ve iyon optiği için ayrıca 537.56'ya hkz.



ÖZET
535.01-.09 Tayf bölgeleri ve standart altbölünnler 

.1 Kuramlar

.2 Fiziksel optik

.3 Işığın iletimi, yayılması, soğurulması (emilmesi)

.4 Işığın dağılımı, girişimi, kırılması

.5 Işık demetleri

.6 Renk

.8 Özel gelişmeler

.01 Tayf bölgeleri; felsefe ve kuram

.010 l-.OlO 9 Tayf bölgelerinin standart altbölümleri

.012 Kızılötesi bölge
Isı ışınımını 536.33'de sınıflayın

.013 Görünür bölge
Görünür ışık ile ilgili kapsamlı eserleri 535'de sınıflayın

.014 Morötesi bölge

.019 Işık ve parafotik olayların felsefe ve kuramı
Temel numara olan 535.019'a, 1.Tablodan —011-019 arasında—Ol'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin optikte kısaltmalar ve semboller 
535.01948
Kuramları 535.1'de sınıflayın

.02 Çeşitli

.021 2 Tablolar [^5^/535.9], formüller, ayrıntılı tanımlar

.028 Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler
Spektroskopiyi 535.84’de sınıflayın

.076 Tekrar ve alıştırmalar [eski 535.9]

.1 Kuramlar
Fotonlar için ayrıca 539.7217'ye hkz.

.12 Tanecik (zerrecik) kuramı

. 13 Mekanik dalga kuramı

. 14 Elektromanyetik kuram

. 15 Kuantum kuramı

535.2-535.6 Işığın belirli öğeleri
Kapsamlı eserleri 535'de, ışık spektroskopisini 535.843'de sınıflayın



.2 Fiziksel optik
Örnek: Uyumlu (coherent) optik, çizgisel olmayan optik

Dağılma, girişim, kırılma için 535.4’e; ışık demetleri için 535.5'e bkz.

.22 Işığın şiddeti

.220 287 Test ve ölçüm
Fotometriyi burada sınıflayın

.24 Işığın hızı

.3 Işığın iletimi, yayılması, soğurulması (emilmesi)

.32 Geometrik optik

.322 Doğru boyunca ilerleme

.323 Yansıma

.324 Kırılma

.326 Soğurulma (emilme)

[.33] Optik aygıtlar
681.4'e alındı

.35 Aydınlanma
Örnek: Floresan, fosforesan

.4 Işığın dağılımı, girişimi, kırılması
Holografi dahil
Prizmalar ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Işığın (535.4) ve ışık demetlerinin (535.5) dağılımı, girişimi, kırılması ile ilgili 
kapsamlı eserleri 535.2'de sınıflayın

.5 Işık demetleri

.52 Kutuplaşma (polarizasyon)

.523 Düzlem kutuplaşması

.524 Döner kutuplaşma

[.58] Yükseltgeme
Bu numaranın yükseltgeme için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 535.5'de 
sınıflayın
Lazerler 621.366'ya alındı

.6 Renk

.8 Özel gelişmeler



.84 Optik ve parafotik spektroskopi
Fizikte spektroskopi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Spıektroskopi ile ilgili disiplinlerarası eserleri 543.0858'de; optik ve 
parafotik olular dışında fizikte spektroskopinin her türünü, türle birlikte 
sınıflayın. Örneğin radyofrekans spektroskopişi 537.534; belirli bir 
uygulamayı uygulamayla birlikte sınıflayın.. Örneğin Raman niteliksel 
analizi 544.64

.842 Kızıl ötesi spektroskopisi

.843 Işık (Kromatik) spektroskopisi

.844 Mor ötesi spektroskopisi

.845 Boşluktaki mor ötesi spektroskopisi

.846 Raman spektroskopisi
Raman etkisi dahil

[.89] Lifler optiği (Fiber optik)
621.3692'ye alındı

[.9] Tablolar, tekrarlar, alıştırmalar
Tablolar 535.0212'ye, tekrarlar ve alıştırmalar 535.076'ya alındı

536
Maddenin durumuna ilişkin bir özellik olarak ısıyı 530.4'de sınıflayın

ÖZET
536.01-.09 Standart altbölümler

.1 Kuramlar

.2 Isı transferi (transmisyon)

.3 Işınım ve ilgili olaylar

.4 Isının maddeye etkileri

.5 Sıcaklık

.6 Isı kapasitesi ve belirli ısılar

.7 Termodinamik

.01 Felsefe ve kuram
Kuramları 536.1'de sınıflayın

.02 Çeşitli

.021 2 Tablolar [eski536.9], formüller, ayrıntılı tanımlar

.076 Tekrar ve alıştırmalar [eski 536.9]

.1 Kuramlar



.2 Isı transferi (iletim, geçiş)
Standart altbölümler için 536.2001-536.2009'u kullanın 

Işınım ve ilgili olaylar için 536.3'e hkz.

.201 Maddesel özellikler
Belirli ısıları 536.6'da sınıflayın 

.201 2 İletkenlik

.2014 Dağıtkanlık

.23 İletim
Katilarda ısı transferini burada sınıflayın 
Akışkanlarda iletimi 536.25'de sınıflayın

.25 Taşınım (konveksiyon)
Akışkanlarda ısı iletimini burada sınıflayın

.3 Işınım ve ilgili olaylar

.31 Yansıma

.32 Kırılma

.33 Işıma

.34 Soğurulma (emilme)

.4 Isının maddeye etkileri
Standart altbölümler için 536.4001-536.4009'u kullanın 

Bkz. Kılavuz 536.4 ile 530.474

[.401] Durum değiştirme (Evre değiştirme)
Bu numaranın füzyon ve katılaştırma (536.42) ve buharlaşma ve 
yoğunlaşma (536.44) ile ilgili kapsamlı eserler için kullanılmasından 
vazgeçilmiştir; 536.4'de sınıflayın
Evre değişiklikleri (evre dönüşümleri) 530.474'e alındı

.41 Genleşme ve büzülme
Genleşme katsayıları dahil
Basmç-hacım-sıcakhk ilişkilerini burada sınıflayın
Füzyon ve katılaşmada basmç-hacım-sıcakhk ilişkilerini ve genleşme 
katsayılarını 536.42'de, buharlaşma ve yoğunlaşmada basmç-hacım- 
sıcakhk ilişkilerini ve genleşme katsayılarını 536.44'de sınıflayın

.412 Gazlarda
Gazların düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılması için 536.56'ya hkz. 

.413 Sıvılarda

.414 Katilarda



.42

.44

1.443]

.445

.45

Füzyon ve katılaşma (erime ve donma)
Erime ve donma noktaları, erimenin iç ısıları dahil
Füzyon ve katılaşma (536.42) ve buharlaşma ve yoğunlaşma (536.44) ile 
ilgili kapsamlı eserler 536.4'de sınıflanır

Buharlaşma ve yoğunlaşma
Gazların normal sıcaklıklarda sıvılaştırılması [eskiden 536.56], kaynama 
noktalan, yoğunlaşma noktaları, buharlaşma ısıları dahil

Gazların düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılması için 536.56'ya hkz.

Sıvıdan gaza ve gazdan sıvıya dönüşümler
Bu numaranın sıvıdan gaza ve gazdan sıvıya dönüşümler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 536.44'de sınıflayın
Kritik noktalar 530.474'e alındı

Uçunma (süblimasyon)

Akkorlanma

.5 Sıcaklık
Mutlak ısıyı burada sınıflayın 

.502 87 Test ve ölçüm
Termometreyi burada sınıflayın

Normal dağılmış ısıların ölçümü için 536.51'e; 
yüksek ısıların ölçümü için 536.52'ye; düşük 
ısıların ölçümü için 536.54’e hkz.

.51

.52

.53

.54

536.51-536.54 Ölçüm
Kapsamlı eserleri 536.50287'de sınıflayın

Normal aralıktaki ısıların ölçümü
Cam içinde sıvı ısı ölçümleri dahil

Elektrik dirençli ısı ölçümleri için 536.53'e hkz.

Yüksek ısıların ölçümü (Pirometri)
Pirometreler, termokuplar dahil

Elektrik dirençli ısı ölçümü 

Düşük ısıların ölçümü (Kriyometri)



.56 Kriyojeni (soğuk bilimi) ve düşük ısılar
Gazlann düşük ısılarda sıvılaştırılması, maddenin düşük 
ısılardaki özellikleri dahil
Maddenin düşük ısılardaki belirli bir özelliğini konuyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin düşük ısılarda elektrik iletimi 537.62
Bu numaranın mutlak ısı için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
536.5'de sınıflayın
Gazların normal ısılarda sıvılaştıniması 536.44'e alındı 

.560 287 Test
Ölçümü 536.54'de sınıflayın

.57 Yüksek ısılar
Plazma ışılan, maddenin yüksek ısılardaki özellikleri dahil
Maddenin yüksek ısılardaki belirli bir özelliğini, özellikle birlikte 
sınıflayın. Örneğin elektrik iletimi 537.62

.570 287 Test
Ölçümü 536.52'de sınıflayın

.6 Isı kapasitesi ve belirli ısılar
Kalorimetreleri burada sınıflayın
Füzyon ve katılaşmada dönüşüm ısılanm 536.42, buharlaşma ve 
yoğunlaşmada dönüşüm ısılanm 536.44'de sınıflayın

[.62] Kalorimetreler
681.2'ye alındı

.63 Katiların ve sıvıların

.65 Gazlann

.7 Termodinamik

.701 Felsefe ve kuram
Kuramları 5.36.71 'de sınıflayın

.71 Kuramlar
Örnek: Termodinamik yasalan. Joule yasası. Maxwell termodinamik 
formülleri
Camot çevrimi dahil

.73 Entropi (Kullanılamaz enerji miktarı)

[.9] Tablolar, tekrarlar, alıştırmalar
Tablolar 536.0212'ye, tekrar ve alıştırmalar 536.076'ya alındı



537 Elektrik ve elektronik
Elektromanyetizmayı burada sınıflayın
Maddenin belirli durumlarının elektriksel ve elektronik özelliklerini 530.4'de 
sınıflayın

Manyetizma için 538'e hkz.
Maddenin elektromanyetik kuramı için ayrıca 530.141 'e hkz.

ÖZET
537.01-.09 Standart altbölümler

.1 Kuramlar

.2 Elektrostatik

.5 Elektronik

.6 Elektrodinamik (Elektrik akımları) ve termoelektrik

.01 Felsefe ve kuram
Kuramları 537.1'de sınıflayın

.02 Çeşitli

.021 2 Tablolar [eski537.9], formüller, aynntılı tanımlar

.076 Tekrar ve alıştırmalar [eski 537.9]

.1 Kuramlar

. 12 Mikrodalga ve dalga kılavuzu kuramlan

. 123 Mikrodalga kuramı

.125 Dalga-kılavuzu kuramı

.14 Tanecikler (zerrecikler) kuramı

.2 Elektrostatik

.21 Elektrik yükü ve potansiyeli
Sürtme elektriği (triboelektrik) dahil

[.23] Statik elektrik üreteçleri
621.313'e alındı

.24 Yalıtkanlar
Örnek: Elektro kılcallık (elektrokapilarite), elektrostriksiyon 
Elektretler (yalıtkan malzeme ile sürekli polarize olmuş parça) dahil

[.242] Kapasitörler (kondansatörler)
621.315'e alındı

.243 Çift kutup momentleri



.244

.244 2 

.244 6 

.244 8 

[.245]

[.246]

.53

.532

.533

.534

.534 2

.534 3

.534 4

Isı elektriği (piroelektrik), basınç elektriği (piezoelektrik), 
ferroelektrik

Kristallerin elektriksel özellikleri için ayrıca 548.85'e hkz.
Isı elektriği (Piroelektrik)
Basınç elektriği (piezoelektrik)
Ferroelektrik

Elektrokılcallık
Numara kullanılmıyor 537.24’de sınıflayın

Elektrostriksiyon
Numara kullanılmıyor; 537.24'de sınıflayın

Elektronik
Patlayan kablo olayı dahil 
Kuantum elektroniğini burada sınıflayın 

Yarı iletkenler için 537.622'ye hkz.

Kıvılcım boşalması
Örnek; Elektrik arkları, koronalar dahil
Genleştirilmiş gazlar ve boşluklardan elektrik boşaltımını 537.53'de 
sınıflayın

Genleştirilmiş gazlar ve boşluklardan elektrik boşaltımı 
Gazların iyonlaşması 

Elektron balistiği dahil

Termiyonik yayım (Isıtarak elektron ve iyon yayımı)
Radyo dalgası ve mikro dalga elektroniği

Spektroskopiyi burada sınıflayın
Devre, tüpler, dalga kılavuzları teknoloji içinde konuya alındı. 
Örneğin radyo dalgası devreleri 621.38412
Uzun dalgalar

Saniyede 10(0) ve 10(6) çevrim arasında değişen frekansı olan 
dalgalar

Kısa dalgalar
Saniyede 10(7) ve 10(8) çevrim arasında değişen frekansı olan 
dalgalar

Mikrodalgalar ve aşırı yüksek frekanslı dalgalar
Saniyede 10(9) ve 10(12) çevrim arasında değişen frekansı olan 
dalgalar
Maserler 621.381336'ya alındı

Elektriğin mikrodalga kuramı için ayrıca 537.123'e hkz.

X-ışım ve gamma-ışım elektroniği
Saniyede 10(17)'nin üzerinde çevrimi olan dalga frekanslarıyla 
elektronik



.535 2

[.535 3] 

[.535 5]

.54

.56

.6

.61

.62

.622

.622 1

.622 3

.622 5 

.622 6

.623

.624
[.63]

Spektroskop!
Mössbau.er spektroskopi ve etkisi dahil
Belirli bir uygulamayı, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
niteliksel analiz 544.66

Devre

621.38l'e alındı 
Tüpler

621.38 Te alındı 

Fotoelektrik olaylar
Örnek: Fotoiletkenlik, fotosalma, fotovoltaj

Elektron ve iyon optiği
Elektrodinamik (elektrik akımları) ve termo elektrik

Doğru akımlar
Devre 621.3192'ye alındı

İletim ve direnç
İletkenlik ve dirençiiliği burada sınıflayın 

Yalıtkanlar için 537.24'e bkz.

Yarı iletkenlik ve yarı iletkenler
Yan iletkenlerin katı-hal fiziğini burada s.ınıflayın 
Yarı iletkenlerin yapısı

Belirli tür yan iletkenlerin yapısını 537.6223'de sınıflayın 
Yarı iletkenlerin türleri

Belirli türlerin taşınım olayını 537.62 25'de, belirli türler 
arasındaki karşılıklı etkileşimi ve belirli türlerin belirli 
özelliklerini 537.6226'da sınıflayın

Yarı iletkenlerde taşınım olayı

Belirli türler arasındaki karşılıklı etkileşim ve belirli türlerin belirli 
özellikleri

Örnek: Işık demetlerinin ve elektromanyetik alanların etkileri,
Hail etkileri; yüzey soğurulması, değişkenlikler, dirençlilik, tünel 
açma

Süper iletkenlik ve süper iletkenler
Süper iletkenlerin katı-hal fiziğini burada sınıflayın
Temel numara olan 537.623'e, 537.6221-537.6226 arasında 537.622'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin üçlü süper iletkenler 537.6233

Akımların ısıl etkileri
Alternatif akımlar ve devre

Alternatif akımlar 621.31; devre 621.3192'ye alındı



538.01-.09
.3
.4
.6
.7

537 Dewey Onlu Sınıflama 53

.65 Termoelektrik

.67 Kuantum elektrodinamiği

[.9] Tablolar, tekrarlar, alıştırmalar
Tablolar 537.0212'ye, tekrar ve alıştırmalar 537.076'ya alındı

538 Manyetizma
Maddenin durumuna ait bir özellik olarak manyetizmayı 530.4’de sınıflayın

ÖZET
Standart altbölümler 

Manyetik özellikler ve olaylar 
Mıknatıslı maddeler ve bunlara özgü olaylar 
Manyetohidrodinamik
Jeomanyetizm(Yer mıknatıslığı) ve ilgili olaylar

.021 2 Tablolar [eski538.9], formüller, ayrıntılı tanımlar

.076 Tekrar ve alıştırmalar[538.9]

[.2] Mıknatıslar ve manyetik endüksiyon
Doğal mıknatıslar ve manyetik endüksiyon 538.4'e, yapay mıknatıslar ve 
manyetik endüksiyon 621.34'e alındı

.3 Manyetik özellikler ve olaylar
Örnek: Geçirgenlik [eski 538.4]; histereziz, manyetik çekim, akım, moment, 
potansiyel, durulma, relüktans, itme, alınganlık; mıknatıslama, 
manyetostriksiyon, basınçla mıknatıslama, ısıyla mıknatıslama
Belirli manyetik maddeleri ve bunlara özgü olayları 538.4'de sınıflayın

.36 Manyetik rezonans
Örnek: Ferromanyetik, ferrimanyetik, karşıt ferromanyetik, diamanyetik 
rezonans

.362 Nükleer manyetik rezonans (NMR)
Örnek: Nükleer dörtlü rezonans (NQR), elektron-çekirdek çifte 
rezonans (ENDOR)

.364 Paramanyetik rezonans
Diğer adları: Elektron manyetik rezonansı, elektron paramanyetik 
rezonansı (EPR), elektron dönme rezonansı

.4 Mıknatıslı maddeler ve bunlara özgü olaylar
Doğal mıknatısları ve manyetik endüksiyonlan [eskiden 538.2] burada 
sınıflayın
Geçirgenlik 538.3'e alındı
Belirli manyetik olaylar ile ilgili kapsamlı eserleri 538.3'de sınıflayın 

Manyetik rezonans için 538.36'ya hkz.

.42 Diyamanyetik maddeler ve diyamanyetizma



.43 Paramanyetik maddeler ve paramanyetizm

.44 Ferromanyetik maddeler ve ferromanyetizm

.45 Ferrimanyetik maddeler ve ferrimanyetizm

.6 Manyetohidrodinamik

.7 Jeomanyetizm (Yer mıknatıslığı) ve ilgili olaylar

.72 Katı toprağın manyetik alanları
Paleomanyetizma dahil
Katı toprağın geçici manyetizmasını 538.74'de sınıflayın 

Manyetik ölçümler için 538.78'e hkz.

.74 Geçici manyetizma
Ororalar için 538.768'e; sabit istasyonlardaki manyetik gözlemler 
için 538.79'a bkz.

.742 Günlük değişiklikler

1.743] Diğer dönemsel değişiklikler
Numara kullanılmıyor; 538.74'de sınıflayın

.744 Manyetik fırtınalar ve çakışlar

.746 Güneş lekelerinin etkileri

.748 Yeryüzü akımları

.76 Manyetosfer, iyonosfer, ororalar

.766 Manyetosfer
Van Ailen ışınım kuşakları dahil
Manyetosferin geçici manyetizmasını 538.74’te sınıflayın

.767 İyonosfer
Atmosferik iyonlaşmayı burada sınıflayın 

.767 2 D bölgesi

.767 3 E bölgesi
Diğer adı: Kenneliy-Heaviside tabakaları 
E ve aralara dağılmış E tabakalannı içerir 

.767 4 F bölgesi
Diğer adı: Appleton tabakaları 
Fİ ve F2 tabakalannı içerir

.768 Ororalar



.78 Manyetik ölçümler
Temel numara olan 538.78'e, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin İrlanda'dan ölçümler 538.78415

.79 Sabit istasyonlardan yapılan manyetik gözlemler
Temel numara olan 538.79'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Rusya'daki istasyonlardan gözlemler 538.7947

[.9] Tablolar, tekrarlar, alıştırmalar
Tablolar 538.0212'ye, tekrar ve alıştırmalar 538.076'ya alındı

539 Modern fizik
Kuantum fiziğini, kimyasal fiziği burada sınıflayın
Elektriğin modem fiziğini 537'de, manyetizmanın modem fiziğini 538'de; ses ve 
ilgili titreşimlerin açıklanmasında modem fiziğin kullanılmasını 534'de, ışık ve 
parafotik olayların açıklanmasında modem fiziğin kullanılmasını 535'de, ısının 
açıklanmasında modem fiziğin kullanılmasını 536'da sınıflayın

Kuantum mekaniği için 530.12'ye; maddenin durumları için 530.4'e hkz.
Bkz. Kılavuz 530 ile 500.2

ÖZET
539.01-.09 Standart altbölümler 

.1 Maddenin yapısı

.2 İşınımlar (Işıyan enerji)

.6 Moleküler fizik

.7 Atom ve çekirdek fiziği

.01 Felsefe ve kuram
Kuramları 530.1'de sınıflayın 

Matematiksel ilkeler
Kullanmayın; 530.15'de sınıflayın

Çeşitli
Tablolar [eski539.9], formüller, ayrıntılı tanımlar

Tekrar ve alıştırmalar[£’5Â:/ 539.9]

Maddenin yapısı
Maddenin sıkıştırılmış dummlarımn yapısını 530.41 l'de sınıflayın 

Çekirdek yapısı için 539.74’e bkz.

Moleküler yapı
539.12'yi sadece kimyasal özelliklerden söz etmeyen moleküler yapıyla 
ilgili çalışmalar için kullanın. Kimyasal olaylarla ilgili tartışmalar söz 
konusuyla 541.22'yi tercih edin

[.015 1]

.02 

.021 2 

.076

.1

.12

.14 Atom yapısı



.2 Işınımlar (Işıyan enerji)
Elektromanyetik tayf, elektromanyetik dalgalar ve ışınımları burada sınıflayın
Belirli bir tür ışınımı konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin mor ötesi ışınım 
535.014, iyonlaşma ışınımı 539.722

.6 Moleküler fizik
Atom-atom ve molekül-molekül ilişkileri
Moleküler ve titreşimsel tayflar dahil

Moleküler yapı için 539.12'ye bkz.

.602 87 Test ve ölçüm
Fizikte kütle spektrometrisi ile ilg;ili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Kütle spektrometrisi ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
543.0873'de; molekül halinde olmiayan kütlelerin 
spektrometrisini l.Tablo'dan 0287 notasyonunu kulllanarak 
konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin atom spektrometrisi 
539.70287

.7 Atom ve çekirdek fiziği
Atom yapısı için 539.14'e bkz.

ÖZET
539.72 Parçacık fiziği; iyonlaşma ışınımı

.73 Parçacık hızlandırılması

.74 Çekirdek yapısı

.75 Çekirdek tepkimeleri ve etkileşimleri

.76 Yüksek enerji fiziği

.77 Parçacıkların ve radyoaktivitenin belirlennnesi ve ölçümü

.72 Parçacık fiziği; iyonlaşma ışınımı
Parçacık fiziği: Parçacık türlerinin ve parçacık özelliklerinin ayn ayrı ele 
alındığı çalışmalar
Karşıt parçacıkları, göreli parçacıkları burada sınıflayın
Temel parçacıkları kapsayan alan kuramlarını 530.14'de; reaksiyonları ve 
iki veya daha fazla parçacığın etkileşimini 53*9.75’te sınıflayın

Parçacık hızlandırma için 539.73’e; parçiOcıkların ve radyoaktivitenin 
belirlenmesi ve ölçülmesi için 539.77'ye h'kz.

Test ve ölçüm
Kullanmayın; 539.77'de sınıflayım

[.720 287]



.721 1

.721 12

.721 14 

.721 2

.721 3 

.721 4 

.721 5 

.721 6

.721 62

.721 64

.721 67

Belirli tür alt atom parçacıkları 
Örnek: Bosonlar ve fermiyonlar 
Regge kutuplan dahil
Standart altbölümleri kullanmayın; 539.7201-539.7209'da sınıflayın
Bu numaranın, karşıt parçacıklar ve göreli parçacıklar için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir. 539.72'de sınıflayın
Kozmik ışınlar olarak ele alınan alt atom parçalannı 539.7223'de 
sınıflayın

Leptonlar
Nötrinolar ve karşıt nötrinolar için 539.7215'e; fotonlar için 
539.7217'ye bkz.

Elektronlar
Beta parçacıklan dahil
Pozitronlan 539.7214'de sınıflayın

Elektronik için ayrıca 537.5'e hkz.

Müonlar (Mü-mezonlar)

Nükleonlar
Örnek: Protonlar, karşıt protonlar
Kozmik ışın olarak ele alınan protonlan 539.7223'de sınıflayın 

Nötronlar ve karşıt nötronlar için 539.7213’e bkz.

Nötronlar ve karşıt nötronlar 

Pozitronlar

Nötrinolar ve karşıt nötrinolar 

Hadronlar
Yabancı parçacıkları ve yabancılığı burada sınıflayın 

Mezonlar
Örnek: Pionlar (pi-mezonlar), kaonlar (K-mezonlar) 

Mü-mezonlar için 539.72114'e bkz.

Baryonlar
Hiperonlar dahil

Nükleonlar için 539.7212’ye bkz.

Kuarklar
Kuantum tadı dahil

Kuantum kromodinamiği için ayrıca 539.7548'e hkz.



.721 7 Fotonlar
Fononlar 530.416'ya alındı

Fotonükleer tepkimeler için ayrıca 539.756'ya hkz.

.722 İyonlaşma ışınımlan
Dalga ve parçacık ışınımlan
Burada belirtilmeyen belirli bir tür iyonlaşma ışınımını konuyla 
birlikte sınıflayın. Örneğin alfa parçacıklan 539.7232

Gazların elektron boşaltımı yoluyla iyonlaşması için ayrıca 
537.532'ye hkz.

.722 2 X ve gamma ışınlan
Frenleme (ikincil X ışınları), gamma parçacıklan dahil

X-ışını ve gamma-ışını elektroniği için ayrıca 537.535'e bkz.

.122 3 Kozmik ışınlar
Kozmik ışın ya da ikincil kozmik ışın olarak değerlendirilen 
herhangi bir parçacığı burada sınıflayın

.723 Parçacık olarak değerlendirilen çekirdekler ve atomlar

.723 2 Çekirdekler
Döteronlar, alfa parçacıkları dahil
Çekirdek yapısını 539.74'de, çekirdeği oluşturan parçacıklan 
539.7212’de sınıflayın

.723 4 Ağır iyonlar

.725 Parçacık özellikleri
Örnek: Kütle, büyüklük; yük, enerji düzeyleri, simetri, aşın simetri; 
devinim, hız, yörüngeler, dönüş, açısal momentum
Aşın çekimi 530.142'de; belirli parçacıkların özelliklerini, parçacıkla 
birlikte sınıflayın. Örneğin elektronlann yörüngeleri 539.72112, 
yabancı parçacıklann yabancılığı 539.7216

Manyetik özellikler için 538.3'e hkz.

.73 Parçacık hızlandınlması
Bombardıman [eskiden 539.154], parçacık ışık demetleri dahil

.732 Yüksek gerilim hızlandırıcılannda
Örnek; Voltaj çoğaltıcıları, Van de Graaff elektrostatik üreteçleri

.733 Rezonans hızlandırıcılarında
Örnek: Siklotronlar, çizgisel hızlandırıcılar

.734 Endüksiyon hızlandırıcılarında
Örnek; Betatronlar



.735

.737

.74

.742

.743

.744

.75

.752

[.752028 7]

.752 2 

.752 3 

.752 4 

.753

[.753 028 7]

Zamandaş (senkronlu) hızlandırıcılarda
Örnek; Senkrosiklotronlar ve senkrotronlar (betatron-senkrotronlar)

Belirli parçacıkların hızlandırılması
Temel numara olan 539.737'_ye, 539.7211-539.7217 arasında 539.72l'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin elektron hızlandırılması 
539.73712
Belirli parçacıkların belirli hızlandırıcılarda hızlandırılmasını 
539.732-539.735'de sınıflayın

Çekirdek yapısı
tzotop ve çekirdek yapısını, çekirdek modellerini burada sınıflayın 

Sıvı damlası modeli 

Kabuk modeli

Spektroskopi yoluyla yorum

Çekirdek tepkimeleri ve etkileşimleri
İki ya da daha fazla sayıda farklı parçacık türleri arasındaki tepkimeler ve 
etkileşimler
Örnek: Yoketme, yakalama, çiftlenim, yaratma
Tepkime etki kesitlerini burada sınıflayın

Gazların iyonlaşması için 537.532'ye; yüksek enerji veren tepkimeler 
için 539.76'ya hkz.
Bkz. Kılavuz 530.416 ile 539.75

Doğal radyoaktivite
Yarı-yaşam süreleri dahil
Bozunum planları, element ve çekirdek parçalanmaları, 
radyoizotopları, radyoelementleri, radyoçekirdekleri; radyoaktivite ile 
ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Yapay radyoaktivite için 539.753'e hkz.

Test ve ölçüm
Kullanmayın; 539.77'de sınıflayın

Alfa harabiyeti 

Beta harabiyeti 

Gama harabiyeti

Yapay radyoaktivite
Radyoaktif döküntüler dahil

Radyoaktif döküntülerden kaynaklanan kirlenme için 
ayrıca 3öf738'e hkz.

Test ve ölçüm
Kullanmayın; 539.77'de sınıflayın



.754 Temel etkileşimler
Örnek: Çekimsel etkileşim
Bu numaranın yoketme, yakalama, çif tlenim, yaratma için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 539.75'de sınıflayın
Bombardıman 539.73'e, çarpışma 539.757'ye, dağılma 539.758'e 
alındı
Temel etkileşimleri kapsayan alan kuramlarını 530.14'de sınıflayın 

Çekim için ayrıca 531.14'e hkz.

.754 4 Zayıf etkileşim
Beta harabiyeti için 539.7523’e hkz.

.754 6 Elektromanyetik etkileşim

.754 8 Güçlü etkileşim
Kuantum kromodinamiği dahil

.756 Fotonükleer tepkimeler

.757 Çarpışma [eski 539.754]

.758 Dağılma [eski 539.754]

.76 Yüksek enerji fiziği
Yüksek enerji veren tepkimeleri burada sınıflayın 
Parçacıkların yüksek enerji düzeylerini 539.725'de sınıflayın

.761 Zincir tepkimeler

.762 Atom çekirdeğinin parçalanması (Nükleer füzyon)

.764 Nükleer birleşme (Termonükleer tepkime)

.77 Parçacıkların ve radyoaktivitenin belirlenmesi ve ölçümü
izleme, doz ölçümünü (dozimetri) burada sınıflayın

.772 iyonlaşma odalarında

.773 Orantılı sayaçlarda

.774 Geiger-Müller sayaçlarında

.775 Işıldama sayaçlarında

.776 Kristal iletimli sayaçlarda

.777 Wilson sis odalarında

.778 Fotoğrafik araçlarla

[.9] Tablolar, tekrarlar, alıştırmalar
Tablolar 539.0212'ye, tekrar ve alıştırmalar 539.076'ya alındı



540 Kimya ve ilgili bilimler
Uzay kimyasını (kozmokimya) 523.02'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 530 ile 540

540.1-.9
541
542
543
544
545
546
547
548
549

.11

.112

.118

[.28]

.72

ÖZET
Standart altbölümler 

Fiziksel ve kuramsal kimya 
Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler 
Analitik kimya 
Nitel analiz 
Nicel analiz 
İnorganik kimya 
Organik kimya 
Kristalografi 
Mineraloji

Felsefe ve kuram
Kuramsal kimyayı 541.2'de sınıflayın

Eski ve ortaçağ kuramları

Alkemi (simya)
Filozof taşı dahil

Flojiston (simyacılann, yanmayı oluşturan madde olarak 
benimsedikleri uçucu) kuramı

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzeme 
Kullanmayın; 542'de sınıflayın

Araştırma
Laboratuvarlan 542.l'de sınıflayın

541-547 Kimya
Kapsamlı eserleri 540'da sınıflayın

> 541-545 Kimyanın genel konuları
İnorganik ve inorganik-organik birleşik
Kapsamlı eserleri 540'da, belirli inorganik kimyasallar ve kimyasal gruplarına ait 
genel konuları 546'da, inorganik kimyada genel konulan 547'de sınıflayın

541 Fiziksel ve kuramsal kimya
Belirli elementlerin, bileşiklerin, karışımlann, grupların fiziksel ve kuramsal 
kimyasını 546'da; kristallerin fiziksel ve kuramsal konulannı 548'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 546 ile 541



ÖZET
541.04 [Maddenin durumları]

.2 Kuramsal kimya

.3 Fiziksel kimya

.7 Optik etkinlikler

.04 Özel konular

.042 Maddenin durumları
Temel numara olan 541.042'ye, 530.41-530.44 arasında 530.4'ü 
izleyen numaralan ekleyin. Omeğân katı hal kimyası 541.0421

.2 Kuramsal kimya
Kimyasal kristallografıyi 548.3'de sınıflay ın

.22 Moleküler yapı
Kuantum kimyası için 541.28'e bkz.
Moleküler yapının fiziği için ayrıca 539.12’ye bkz.

.221 Yapısal formüller

.222 Moleküler ağırlıklar

.223 Stereokimya

.224 Moleküler bağlar ve değerleri, radikaller
Bağlar ve bağlantılar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Bağ uzaklıklarını 541.223'de sınıflayın 

Atom bağları için 541.244’e bkz.

.224 2 Koordinasyon kimyası
Koordinasyon sayılan, ligandlar ve moleküler kompleksler dahil 

Kelatlar için 541.2253'e bıkz.

.225 Yapısal çeşitlemeler

.225 2 izomerler
Tavtomerizmi burada sınıflayın 

.225 3 Kelatlar

.225 4 Polimerler
Polimerler ile ilgili kapsamlı eserleri 547.7'de sınıflayın

.226 Moleküller arası kuvvetler

.24 Atom yapısı
Peryodiklik, peryodik yasayı [ikisi de eski 541.901] burada sınıflayın 
Peryodik tabloyu 546.8’de sınıflayın

Kuantum kimyası için 54I.28'e; radyokimya için 541.38'e bkz.



.242 Atom sabitleri
Atom ağırlığı, sayıları, kütlesi

.243 Atomların uzayda düzenlenmeleri

.244 Atom bağları
Homopolar (tek kutuplu) ve heteropolar (çok kutuplu) bağlar

.246 Atomlararası kuvvetler

.26 Stokiyometri

.28 Kuantum kimyası
Moleküler ve atom yörüngeleri, manyetik rezonans spektroskopisi dahil

.3 Fiziksel kimya
Kimyasal fiziği 539'da sınıflayın 

Optik etkinlik için 541.7'ye bkz.

ÖZET
Yüzey kimyası (Yüzey olayları)
Çözelti kimyası 
Fotokimya ve kemilüminesans 
Termokimya ve termodinamik 
Elektrokimya ve manyetokimya 
Radyokimya (Çekirdek kimyası)
Kimyasal tepkimeler ve sentezler

.33 Yüzey kimyası (yüzey olayları) [eski 541.3453]
Örnek: Yüzey soğurma, yapışma, soğurma (emilme), kabarcıklar, 
kılcallık, kimyasal bağ yaparak yüzey soğurma (kemisorpsiyon), birarada 
bulunma, arayüzey gerilimleri, yüzey gerilimi

.34 Çözelti kimyası
Elektrolitik çözeltiler için 541.372'ye hkz.

.341 Çözeltilfrin özellikleri

.3413 Mekanik özellikler

.3414 Optik özellikler

.3415 Koligatif özellikler
Örnek; Donma noktası azalması, kaynama noktası yükselmesi, 
buhar basıncı düşmesi, ozmotik basınç

.3416 Isıl özellikler

.342 Çözücü türüne göre çözeltiler
Çözünürlüğü burada sınıflayın 

.342 2 Su (sulu) çözeltileri

.342 3 Susuz çözeltiler

541.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39



.345

.345 1

.345 13

.345 14

.361

Kimya ve ilgili bilimler

Koloit kimyası
Liesegang halkaları 541.3485'« alındıı 

Belirli tür kolloidler
Bu numaranın kolloidler ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 541.345'de sınıflayın

Katı hal içinde dağılmış madde
Örnek: Jeller, katı köpükler

Hidrosoller
Örnek: Emülsiyonlar, köpükler 
Katı köpükleri 541.34513'de sınıflayın

.345 15 Aerosol 1er
Örnek: Sisler, dumanlar, isler

[.345 3] Yüzey kimyası (yüzey olayları)
541.33'e alındı

.348 Çözelti bileşenleri

.348 2 Çözücüler

.348 3 Çözünenler

.348 5 Çökelekler
Liesegang halkaları [^’5A7 541.345] dahil

.35 Fotokimya ve kemilüminesans

.351 Enerji dönüşümleri

.353 Belirli ışınımlara bağlı fotokimyasal tepkimeler

.353 2 Kızıl ötesi ışınımlar

.353 3 Görünür ışık

.353 4 Mor ötesi ışınımlar

.36 Termokimya ve termodinamik

541.361-541.368 Termokimya
Kapsamlı eserleri 541.36'da sınıflayın

Yanma
Yanma sırasında açığa çıkan ısı [eski 541.362], patlama, alev, alev 
alma dahil



.362

.363

.364 

.368 

.368 6

.368 7

.369

.37

.372

Isı veren (ekzotermik) ve ısı alan (endotermik) tepkimeler
Gizli ısı dahil
Yanma sırasında açığa çıkan ısı 541.36l'e alındı 

Yanma için 54} .361'e bicz.

Durum değişmesi (Evre değişimi)
Gibb'in evre kuralı, üçlü noktalar dahil

Isıl aynşmalar

Uç sıcaklıklardaki tepkimeler

Düşük sıcaklıklarda
-100° Cden düşük ortamlardaki tepkimeler 

Yüksek sıcaklıklarda
Pirometriyi burada sınıflayın

Termodinamik

Elektrokimya ve manyetokimya

.372 2 

.372 3 

.372 4 

.372 8

.374

.377

.378

.38

.382

541.372-541.377 Elektrokimya
Kapsamlı eserleri 541.37'de sınıflayın

Elektrolitik çözeltiler
Elektrodiyaliz, elektroforesis, elektrolit iletkenlik dahil 
İyonları burada sınıflayın

Elektriksel olmayan özellikler için 54l.374'e bkz.

İyonlaşma (elektrolitlerin aynşması)

İyon takası ve iyon dengeleri 

Elektrodlar ve elektrod olaylan

Hidrojen iyonu yoğunlaşması 
pH değerini burada sınıflayın

Elektrolit çözeltilerinin elektriksel olmayan özellikleri
Temel numara olan 541.374'e, 541.3413-541.3416 arasında 541.34l'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin optik özellikler 541.3744

Yarı iletkenler

Manyetokimya

Radyokimya (Çekirdek kimyası)

Radyoliz
Işınım kimyasını burada sınıflayın



.388 

.388 4 

.39

.392

.393

.394

.395

.7

[.901]

İzotoplar

Radyoizotoplar

Kimyasal tepkimeler ve sentezler
Tepkimelerin termokimyasını 541.36'da sınıflayın

Kimyasal dengeler
Kütle eylemi yasası, Le Chatelier ilkesi dahil 

Belirli tepkimeler
Örnek: Katılma, yoğunlaşma, hidroliz, oksitlenme, polimerleşme, 
indirgenme, yer değiştirme; zincir, tersinir, tersinmez, türdeş, türdeş 
olmayan tepkimeler
Polimerleşme ile ilgili kapsamlı eserleri 547.28'de sınıflayın 

Tepkime kinetiği
Belirli tepkimelerin kinetiğini 541.393'de sınıflayın 

Kataliz için 541.395'e bkz.

Kataliz

Optik etkinlikler
Örnek: Mutarotasyon, rasemizasyon 
Optik çevirmeyi burada sınıflayın

Diğer konular
Numara kullanılmıyor; 54l'de sınıflayın

Periyodiklik ve periyodik yasa 
541.24'e alındı

542 Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler
Belirli bir uygulamayı, uygulamayla birlikte sınıflayın. Örneğin çözeltilerin 
incelenmesi için araçlar 541.34028

.1 Laboratuvarlar
Belirli tür laboratuvar araçlarını 542.2-542.8'de sınıflayın

542.2-542.8 Belirli teknikler, işlemler, araçlar, gereçler
Kapsamlı eserleri 542'de sınıflayın

Kaplar ve yardımcı gereçler
Örnek: Potalar, test tüpleri, borular
Test ve ölçümle ilgili kapları ve yardımcı gereçleri 542.3'de; damıtma ile ilgili 
kapları ve yardımcı gereçleri 542.4'de; gaz aygıtlannı 542.7'de sınıflayın



542 Dewey Onlu Sınıflama 542

.3 Test ve ölçüm
Gaz ölçme araçlarını 542.7'de, analitik kimyayı 543'de sınıflayın

.4 Isıtma ve damıtma

.5 Üfleme boruları (şamulo)

.6 Süzme ve diyaliz

.7 Gaz üretimi, işlemesi, ölçümü

.8 Yardımcı teknikler ve işlemler, elektrikli ve elektronik gereçler
Temel numara olan 542.8'e, 1.Tablodan 0285-0289 notasyonunda —028'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sayısal bilgisayarlar 542.85416; ancak 
test ve ölçümü 542.3’de sınıflayın

543 Analitik kimya
Standart altbölümler için 543.001-543.009'u kullanın
Belirli elementlerin, bileşiklerin, karışımların, grupların analitik kimyasını 
546'daki tablodan 6 notasyonunu kullanarak 546’da sınıflayın

Nitel analiz için 544'e; nicel analiz için 545'e hkz.
Bkz. Kılavuz 544-545 ile 543

.01 Ayıraçlar

.02 Örnek hazırlama

.07 Aygıtlar

.08 Belirli yöntemler
Örnek: Gaz analizi

ÖZET
Mikro ve yan mikro yöntemler 
Mekanik yöntemler 
Optik yöntemler 
Isıl yöntemler
Elektromanyetik yöntemler 
Radyokimyasal analiz 
Kromatografık analiz

543.081
.083
.085
.086
.087
.088
.089

.081 

.081 2 

.081 3

.081 32 

.081 34

Mikro ve yarı mikro yöntemler 
Mikroskopik analiz 

Mikro kimyasal analiz
Küçük miktarlarla, örneğin mikrogram ve mikrolitre ve küçük 
aygıtlar kullananılarak meydana gelen tepkimeler

Sistematik analiz

Spot testleri



.081 5

.083

.085 

.085 2

.085 3 

.085 6 

.085 8

.085 82 

.085 83 

.085 84

.085 85 

.085 86

.086

.087 

.087 1

.087 11 

.087 12 

.087 2 

.087 3 

.087 4

Yarı mikro analiz
Varolan makro yöntemlerin küçük ölçekli uyarlamaları

Mekanik yöntemler
Örnek: Gravimetrik analiz

Optik yöntemler
Fotometrik analiz

Örnek: Kolorimetrik, florofotometrik, nefelometrik, turbidimetrik 
yöntemler

Refraktometrik ve interferometrik analiz

Polarimetrik (Polariskopik) analiz

Spektrokimyasal (Spektroskopik) analiz
Spektroskopi ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Fizikte spektroskopiyi 535.84'de; kimyasal yapının sjjektroskopik 
yorumunu 541.2'de; burada belirtilmeyen her türlü spektroskopik 
analizi türle birlikte sınıflayın. Örneğin kütle spektroskopik 
yöntemler 543.0873

Mikrodalga analizi

Kızıl ötesi analiz

Görünür ışık analizi
Raman spektroskopisi dahil

Mor ötesi analiz

X-ışını ve gamma-ışını analizi
Mössbauer analizi dahil

Isıl yöntemler
Örnek: Üfleme borusu analizi, yanma analizi, termometrik titrasyon 

Elektromanyetik yöntemler 

Elektriksel yöntemler
Polarografıkyöntemler için 543.0872'ye; kulometrik 
yöntemler için 543.0874'e hkz.

İletkenlik yöntemleri

Potansiyometrik yöntemler

Polarografık yöntemler

Kütle spektrografik yöntemler

Kulometrik yöntemler
Elektro biriktirme yöntemleri dahil



.087 7

.088 

.088 2 

.088 4 

.089 

.089 2

.089 3

.089 4

Manyetik yöntemler '
Nükleer manyetik rezonans yöntemleri dahil

Kütle spektroskopisi yöntemleri için 543.0873'e bkz.

Radyokimyasal analiz
Aktivasyon (radyoaktivasyon) analizi

İzleyici kullanılan yöntemler

Kromatografik analiz
Belirli etkileşim türlerine göre ayırma

Örnek: Yüzey soğurma, moleküler elekler, parçalanma (partisyon)
Sıvı kromatografısine uygulanan belirli etkileşim türlerini 
543.0894'de, gaz kromatografisine uygulanan belirli etkileşim 
türlerini 543.0896'da sınıflayın

iyon takasına dayalı ayırmalar için 543.0893'e hkz.

İyon takasına dayalı ayırmalar
Sıvı kromatografısine uygulanan belirli etkileşim türlerini 
543.0894'de, gaz kromatografısine uygulanan belirli etkileşim 
türlerini 543.0896'da sınıflayın

Sıvı kromatografısi
Örnek: Kolon kromatografısi

Kağıt ve ince tabaka kromatografısi için 543.0895'e bkz. 

.089 5 Kağıt ve ince tabaka kromatografisi

.089 52 Kağıt kromatografısi

.089 56 İnce tabaka kromatografısi

.089 6 Gaz kromatografısi

544 Nitel analiz
Standart altbölümler için 544.001-544.009'u kullanın
Belirli elementlerin, bileşiklerin, kanşımların, gruplann nitel analizini 546'daki 
tablodan 64 notasyonunu kullanarak 546'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 544-545 ile 543

.01 Ayıraçlar

.02 Örnek hazırlama

.07 Aygıtlar

.1 Sistematik ayırmalar
Dekompozisyon analizi dahil

. 12 Katyon ayırma ve belirleme

. 13 Anyon ayırma ve belirleme



.9

.92

.93

.94

.95

.952

.953

.956

.97

.98

.982

.984

Isıl yöntemler
Örnek: Pirolisis, yanma

Üfleme borusu analizi için 5443'e bkz.

Üfleme borusu analizi 

Gaz analizi

Difüzyon (yayınım) analizi
Ultrafiltrasyon yöntemleri (diyaliz) dahil

Spektrokimyasal (Spektroskopik) analiz '
Temel numara olan 544.6'ya,. 543.08582-543.08586 arasında 543.0858'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin mikrodalga analizi 544.62

Mikro ve yarı mikro yöntemler
Temel numara olan 544.8'e, 543.0812-543.0815 arasında 543.081'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin mikroskopik analiz 544.82

Diğer yöntemler

Kromatografik analiz
Temel numara olan 544.92'ye, 543.0892-543.0896 arasında 543.089'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin kağıt kromatografısi 544.9252

Mekanik yöntemler
Örnek: Gravimetrik analiz

Biyokimyasal yöntemler
Mikro organizmalar yardımıyla yapılan belirlemeler dahil

Optik yöntemler
Spektrokimyasal analiz için 544.6'ya bkz.

Fotometrik analiz
Örnek: Kolorimetrik, florofotometrik, nefelometrik, turbidimetrik 
yöntemler

Refraktometrik ve interferometrik analiz

Polarimetrik (Polariskopik) analiz
Spektrokimyasal analiz için 544.6'ya bkz.

Elektromanyetik yöntemler
Temel numara olan 544.97'ye, 543.0871-543.0877 arasında 543.087'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin kulometrik yöntemler 544.974

Radyokimyasal yöntemler

Aktivasyon (radyoaktivasyon) analizi

izleyici kullanılan yöntemler



545 Nicel analiz
Standart altbölümler için 545.001-545.009'u kullanın
Belirli elementlerin, bileşiklerin, karışımların, grupların nicel analizini 546'daki 
tablodan 65 notasyonu kullanarak 546'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 544-545 ile 543 

.01 Ayıraçlar

.02 Örnek hazırlama

.07 Aygıtlar

.08 Mekanik yöntemler

.1 Gravimetrik analiz
Çökeleklerin gravimetrik analizi dahil

Termogravimetrikyöntemler için 545.4’e hkz.

.2 Volumetrik analiz

.22 Nötralleştirme yöntemleri
Asidimetri ve alkalimetri

.23 Yükseltgeme-indirgeme yöntemleri
Örnek: lyodometri

.24 Çökeltme yöntemleri

.3 Elektromanyetik yöntemler
Temel numara olan 545.3'e, 543.0871-543.0877 arasında 543.087'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin elektro biriktirme 545.34

.4 Isıl yöntemler
Termogravimetrik yöntemleri burada sınıflayın

.42 Piroliz ve yanma

.43 Üfleme borusu analizi

.46 Uçuculaştırma

.7 Gaz analizi

.8 Diğer yöntemler

.81 Optik yöntemler
Spektroskopik analiz için 545.83'e hkz.

.812 Fotometrik analiz

.813 Refraktometrik ve interferometrik analiz

.816 Polarimetrik (Polariskopik) analiz

.82 Radyokimyasal yöntemler



545 Kimya ve ilgili bilimler 545

.822 Aktivasyon analizi (Radyoaktivasyon analiizi)

.824 İzleyici kullanan yöntemler

.83 Spektrokimyasal (Spektroskopik) analiz
Temel numara olan 545.83'e, 543.08582-543.08586 arasında 543.0858'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin mikrodalga analizi 545.832

.84 Mikro ve yarı mikro yöntemler
Temel numara olan 545.84'e, 543.0812-543.08115 arasında 543.081'i 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin yarımikro micel analiz 545.845

.89 Kromatografik analiz
Temel numara olan 545.89'a, 543.0892-543.0896 arasında 543.089'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin gaz kromattografısi 545.896

546 İnorganik kimya
Belirli elementlerin, bileşiklerin, karışımlann, gruplarım fiziksel ve kuramsal 
kimyasını, analitik kimyasını; belirli elementlerin, bileşiiklerin, karışımların, 
grupların inorganik ve organik kimyası ile ilgili kapsanniı eserleri burada 
sınıflayın
Belirli bileşikler adı geçen ilk elementle birlikte sınıflandırılırlar, ancak asitler söz 
konusu olduğunda hidrojen dikkate alınmaz

* ile belirtilmiş her altbölüme aşağıdaki gibi ekleyin:
>1-3

25
3

6
64
65

Elementler, bileşikler, karışımlar
Kapsamlı eserleri temel numarada; elementler, bileşikler 
karışımların kuramsal, fiziksel, analitik kimyasını 4-6'da sınıflayın 

Element 
Bileşikler

Bileşiklerin adları genellikle -id ya da aşağıda 22 ve 24'te 
sıralanan seneklerden biriyle biter 
Asitler ve bazlar

Asitlerin adları genellikle -ik ya da -us ile biter 
Tuzlar

Tuzların adlan genellikle -at ya da -it ile biter 
Karmaşık bileşikler 

Moleküler ve kolloid karışımları 
Alaşımları burada sınıflayın 

Kuramsal kimya
4'e, 541.22-541.28 arasında 541.2'yi izlteyen numaraları ekleyin. 
Örneğin moleküler yapı 42 

Fiziksel kimya
5'e, 541.33-541.39 arasında 541.3'ü izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin radyokimya 58 

Analitik kimya 
Nitel 
Nicel

Kimyanın bütün olarak inorganik kimyaya uygulanan genel konularını 541-545'te; 
belirli elementlerin, bileşiklerin, karışımların, grupların organik kimyasını 547'de 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 546 ile 541; 546 ile 549



546

546.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.2

.21

.212

.213

.22

.224

.225

.226

.24

.25

.26

.31

Dewey Onlu Sınıflama

ÖZET
Hidrojen ve bileşikleri
Madenler, maden bileşikleri ve karışımları
3B Grubu
4B, 5B, 6B, 7B Grupları 
8, IB, 2B, 3A, 4A Grupları 
5A, 6A, 7A, O grupları 
Peryodik tablo

Hidrojen ve bileşikleri

Element

Döteryum

Trityum

546

546.22-546.24 Bileşikler
Kapsamlı eserleri 546.2'de sınıflayın 

Bazlar için 546.32’ye bkz.

Su
Döteryum oksit (ağır su) dahil 

Kuramsal kimya
Temel numara olan 546.224'e, 541.22-541.28 arasında 541.2'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin kuantum kimyası 546.2248

Fiziksel kimya
Temel numara olan 546.225'e, 541.33-541.39 arasında 541.3'ii izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin termokimya 546.2256

Analitik kimya

Asitler
Belirli bir asidi belirleyici elementle birlikte sınıflayın. Örneğin 
hidroklorik asit 546.73222

Kuramsal kimya
Temel numara olan 546.25'e, 541.22-541.28 arasında 541.2'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin moleküler bağlar 546.2524

Fiziksel kimya
Temel numara olan 546.26'ya, 541.33-541.39 arasında 541.3'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin termokimya 546.266

Madenler, maden bileşikleri ve karışımları
1A ve 2A dışındaki belirli madenleri ve bunların bileşimlerini ve grup 
halindeki kanşımlannı 546.4-546.7'de, fiziksel ve kimyasal metalürjiyi 
669.9'da sınıflayın

Madensel elementler



.32

.34

.342

.343

.345

[.37]

.38

.381

.382

.383

.384

.385

.386

.39

.391

.392

.393

.394

.395

.396

546.32-546 34 Bileşikler
Kapsamlı eserleri 546.3'de sınıflayın

Bazlar
Belirli bazları, madensel ya da madenimsi kökenleri içinde sınıflayın. 
Örneğin amonyum hidroksit 546.71122

Tuzlar

Basit tuzlar
Örnek: Asitik, alkali, amfoter, ikili, nötral tuzlar 

Çift tuzlar
İki basit tuzun birleşiminden oluşmuş tuzlar 

Karmaşık tuzlar için 546.345'e bkz.

Karmaşık tuzlar
Çözününce birleştiği basit tuzlan oluşturmayan çift tuzlar 

Alaşımlar
Numara kullanılmıyor; 546.3'de sınıflayın

546.38-546.39 Alkali ve toprak alkali madenler 
Kapsamlı eserleri 546.38'de sınıflayın

Alkali madenler (1A Grubu)
*Lityum
*Sodyum
* Potasyum 
*Rubidyum 
*Sezyum 
*Fransiyum

Toprak alkali madenler (2A Grubu) 
*Berilyum 
*Magnezyum 
^Kalsiyum 
*Stronsiyum
* Baryum 
*Radyum



.4 3B Grubu
Standart altbölümler için 546.4001-546.4009'u kullanın 

.401 *Skandiyum

.403 *ttriyum

.41 Nadir toprak elementleri (Lantanit serisi elementleri)

.411 *Lantanyum

.412 *Seryum

.413 Praseodimiyum ve neodimiyum

.414 *Prometiyum

.415 Samaryum ve europiyum

.416 Gadoliniyum ve terbiyum

.417 Disprosiyum ve holmiyum

.418 Erbiyum ve tuliyum

.419 îtterbiyum ve lutesyum

.42 Aktinit serisi elementler
Uranyum için 546.431'e; uranyum ötesi elementler için 546.44'e hkz.

.421 * Aktinyum

.422 ^Toryum

.424 *Protaktinyum (protoaktinyum)

.43 Uranyum, neptünyum, plütonyum

.431 * Uranyum

.432 *Neptünyum

.434 *Plutonyum

.44 Uranyum ötesi elementler
Neptünyum için 546.432'ye; plütonyum için 546.434'e; Ruterfordiyum 
için 546.51'e; hahniyum için 546.52'ye hkz.

.440 01 -.440 09 Standart altbölümler

.441 Amerikyum

.442 Küryum

.444 Berkelyum

.448 Kaliforniyum
*546'da belirtildiği gibi ekleyin



>

.449 Diğer
Einsteinyum, fermiyum, mendeleviyum, nobelyum, lavrensiyumu 
içerir

4B, 5B, 6B, 7B Grupları

.51 Titan grubu elementleri (4B Gmbu) 
Ruterfordiyumu içerir

.512 *Titan

.513 *Zirkonyum

.514 *Hafniyum

.52 Vanadyum grubu elementleri (5B Grubu) 
Hahniyumu içerir

.522 * Vanadyum

.524 *Niobiyum (Kolumbiyum)

.526 *Tantal

.53 Krom grubu elementleri (6B Grubu)

.532 *Krom

.534 *Molibden

.536 *Tungsten (Volfram)

.54 Manganez grubu elementleri (7B Grubu)

.541 * Manganez

.543 *Teknetyum

.545 *Renyum (Bohemyum)

8, IB, 2B, 3A, 4A Grupları
Geçiş madenleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

3B Grubu için 546.4'e; 4B, 5B, 6B, 7B grupları için 546.5'e hkz.

546.62-546.64 8 Grubu
Kapsamlı eserleri 546.6'da sınıflayın 

Demir, kobalt, nikel 
*Demir 
* Kobalt 
*Nikel

.62 

.621 

.623 

.625
*546'da belirtildiği gibi ekleyin



.632

.634

.636

.64

.641

.643

.645

.65 

.652 

.654 

.656 

.66 

.661 

.662 

.663 

.67 

.671 

.673 

.675 

.677 

.678 

.68 

.681 

.681 2

.683

.684

.686

Platin madenleri
Osmiyum, iridyum, platin için 546.64'e bkz.

*Rutenyum

*Rodyum

*Palladyum

Osmiyum, iridyum, platin 

*Osmiyum 

*îridyum 

*Platin
Platin madenleri ile ilgili kapsamlı eserleri 546.63’de sınıflayın 

1B Grubu 

*Bakır 

*Gümüş 
*Altın 

2B Grubu 
*Çinko
* Kadmiyum 
*Cıva

3A Grubu 
*Bor
*Alüminyum 
*Galyum 
*lndiyum 
*Talyum 

4A Grubu
* Karbon

Karbon bileşikleri
Karbon oksitler, karbonatlar, metal karboniller, karbon halidler 
yazar tarafından inorganik bileşikler olarak ele alınıyorsa bu 
numarayı kullanın; diğer karbon bileşiklerini 547'de sınıflayın

*Silis (Silikon)
*Germanyum
* Kalay



.688 *Kurşun

.7 5A, 6A, 7A, O Gruplan
Maden olmayanları burada sınıflayın
Burada belirtilmeyen belirli bir maden olmayan elementi, elementle birlikte 
sınıflayın. Örneğin silis (silikon) 546.683

.71 5A Grubu

.711 *Azot (Nitrojen)

.712 *Fosfor

.715 *Arsenik

.716 * Antimon

.718 *Bizmut

.72 6A Grubu

.721 *Oksijen

.723 *Kükürt (Sülfür)

.724 *Selenyum

.726 *Tellüryum

.728 *Polonyum

.73 Halojenler (7 A Grubı

.731 *Flor

.732 *Klor

.733 *Brom

.734 *lyot

.735 *Astat (Astatin)

.75 Asal gazlar (Grup 0) 
Diğer adları; Eylen

.751 * Helyum

.752 *Neon

.753 *Argon

.754 * Kripton

.755 * Ksenon

.756 * Radon



.8 Peryodik tablo
Belirli elementleri, gruplan, serileri 546.2-546.7'de sınıflayın

[.81-.87] Belirli periyodlar
Numara kullanılmıyor; 546.8'de sınıflayın

547 Organik kimya
Biyolojik kapsamları içinde ele alınmamışlarsa biyokimyasalları burada sınıflayın

* ile belirtilmiş her terim için notasyona aşağıdaki gibi ekleme yapın:
04 Özel konular
044 Kuramsal kimya

044'e 541.22-541.28 arasında 541.2'yi izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin moleküler yapı 0442

045 Fiziksel kimya
045'e 541.34-541.39 arasında 541.3'ü izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin radyokimya 0458

046 Analitik kimya
0464 Nitel
0465 Nicel

Biyokimyasallar ile ilgili disiplinlerarası eserleri 574.192'de sınıflayın

Biyokimya için 574.192'ye hkz.

547.001-.009
.01-.08
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.001

.002-.009

ÖZET
Standart altbölümler

Bileşiği oluşturan elementlerin belirlediği bileşik türleri 
Fiziksel ve kuramsal kimya 
Sentezler ve özel isimli tepkimeler 
Analitik kimya 
Alifatik bileşikler 
Halkalı bileşikler 
Aromatik bileşikler 
Makromoleküler ve benzer bileşikler 
Diğer organik maddeler

Felsefe ve kuram
Kuramsal organik kimyayı 547.12'de sınıflayın

Standart altbölümler

547.01-547.08 Bileşiği oluşturan elementlerin belirlediği bileşik türleri
Başka bir talimat verilmemişse, bu listenin iki ya da daha fazla 
altbölümünde yer alan öğelere sahip bileşikleri, listede sonra gelen 
numarada sınıflayın. Örneğin Sülfonamidler 547.067 (547.042 değil)
Kapsamlı eserleri 547'de, bir bileşik elementi ile tanımlanan tepkimeleri 
547.2'de, yapısı ve işlevi ile tanımlanan bileşik türlerini 547.4-547.8'de 
sınıflayın



.02 *Halokarbonlar

.03 *Oksi ve hidroksi bileşikleri

.031 ^Alkoller

.035 * Eterler

.036 ^Aldehitler ve ^ketonlar

.037 *Asitler

.038 ^Esterler

.04 *Azotlu bileşikler

.041 *Nitro ve nitroso bileşikleri

.042 *Aminler ve *amidler

.043 *Azo bileşikleri

.044 *Nitriller ve *izonilriller

.05 *Organometalik bileşikler
Temel numara olan 547.05'e, 546.38-546.72 arasında 546'yı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin organoçinko bileşikleri 547.05661; sonra 
547'de belirtildiği gibi ekleyin. Örneğin organoçinko bileşiklerinin 
analitik kimyası 547.05661046; ancak fosforlu bileşikleri 547.07'de, silisli 
bileşikleri 547.08'de sınıflayın

.06 ^Kükürtlü bileşikler

.061 *Sülfitler (Tiyoeterler)

.063 *Hidrosülfitler (Tiyoalkoller, merkaptanlar)

.064 *Tiyoasitler

.065 Tiyoeterlerin oksi türevleri
Örnek: Sülfonlar, sülfoksitler, tiyoaldehitler, tiyoketonlar

.066 * Sülfürik asitler

.067 *Sülfonik asitler

.07 *Fosforlu bileşikler

.071 *Fosfonyum bileşikleri, *fosfinler

.073 *Fosfoalkoller

.074 *Fosfoasitler

.075 *Fosfaldehitler, *fosfoketonlar

.076 *Fosfinik asitler

.077 *Fosfonik asitler



.1

.21

.22

.223

.225

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.3

.301-.308

*Silisli bileşikler 

Fiziksel ve kuramsal kimya
Temel numara olan 547.l'e, 541.2-541.7 arasında 541'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin belirli tepkimeler 547.1393; ancak, sentezi (örneğin katılma, 
yoğunlaşma, hidroliz, oksidasyon, polimerleşme, indirgenme) ve özel isimli 
tepkimeleri 547.2'de sınıflayın
Belirli bileşiklerin ve bileşik gruplarının fiziksel ve kuramsal kimyasını
547.01-547.08, 547.4-547.8’de sınıflayın

Sentezler ve özel isimli tepkimeler
Bileşimi oluşturan elementlerinden biriyle tanımlanan tepkimeleri burada 
sınıflayın
Zincir, tersinir, tersinmez, türdeş, türdeş olmayan tepkimeler ile ilgili 
kapsamlı eserleri 547.1393'de; belirli bir bileşik ya da bileşikler grubunu 
içeren sentezleri ve özel isimli tepkimeleri 547.01-547.08-547.4-547.8'de 
sınıflayın

Alkilleme, açilleme, aromatikleştirme
Örnek: Friedel-Crafts, Würtz-Fittig tepkimeleri

Halojen ve hidroksi ekleme ve yer değiştirme 
Halojenleme
Hidroliz ve sabunlaştırma 

Yükseltgeme ve indirgeme
Örnek: Hidrojenleme, hidrojen giderme, peroksitleme, kinonizasyon 

Esterleştirme
Aminleştirme ve diazolama 
Nitrolama ve Nitroslama 
Sulfolama
Polimerleşme ve yoğunlaştırma

Örnek: Kopolimerleşme (eşoğuzlaşma), eklenme polimerleşmesi ve 
yoğunlaşma polimerleşmesi

Fermantasyon (mayalanma)

Analitik kimya
Standart altbölümler için 547.3001-547.3009'u kullanın 

Genel konular ve yöntemler
Temel numara olan 547.30'a, 543.01-543.08 arasında 543.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin ayıraçlar 547.301

Nitel kimya
Standart altbölümler için 547.34001-547.34009'u kullanın
Temel numara olan 547.34'e, 544.01-544.98 arasında 544'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin nitel organik difüzyon analizi 547.345 *

*547'de belirtildiği gibi ekleyin



Nicel kimya
Standart altbölümler için 547.35001-547.35009'u kullanın
Temel numara olan 547.35'e, 545.01-545.89 arasında 545'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin volümetrik analiz 547.352

547.4-547.8 Yapı ve işlevi ile tanımlanan bileşik türleri
Kapsamlı eserleri 547'de sınıflayın

^Alifatik bileşikler
547.01-547.08'de belirtilen öncelik sırasını izleyin 
Makromoleküler bileşikleri 547.7'de sınıflayın

1 -41 *Hidrokarbonlar

; .411 *Parafınler (Alkanlar)

' .412 ^Olefinler (Alkenler)

.413 *Asetilenler (Alkinler)

.42-.4S Diğer bileşikler
Temel numara olan 547.4'e, 547.02-547.08 arasında 547.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin karboksilik asitler 547.437

Proteinler için 547.75'e bkz.

.5 ^Halkalı bileşikler
Alisiklik bileşikleri burada sınıflayın

Aromatik bileşikler için 547.6'ye bkz.

> 547.51-547.58 Alisiklik bileşikler
547.01-547.08'de belirtilen öncelik sırasını izleyin
Kapsamlı eserleri 547.5'de sınıflayın

.51 *Alisiklik hidrokarbonlar

.511 *Sikloparafınler

.512 *Sikloolefinler

.513 *Sikloasetilenler

.52-.5S Diğer alisiklik bileşikler
Temel numara olan 547.5'e, 547.02-547.08 arasında 547.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin alisiklik asitler 547.537

*547'de belirtildiği gibi ekleyin



.59

.592

.593

.594

.595

.596

*Farklı devirli bileşikler

*Farklı oksijen atomlarıyla
Örnek: Furanlar, okzazoller, piranlar

*Farklı nitrojen atomlarıyla
Örnek: Klorofiller, diazinler, imidazoller, porfirinler, pirazoller, 
piridinler, payroller

*Farklı sülfür atomlarıyla 
Örnek: Tiazoller, tiopenler

îki veya daha fazla farklı atomlarla
Örnek: Oksazinler, oksdiazinler, oksdiazoller

*Farklı eriyik halkalarıyla 
Örnek: Purinler, kinolinler

.6 *Aromatik bileşikler
547.01-547.08'de belirtilen öncelik sırasını izleyin

.61 *Hidrokarbonlar

.611 *Benzenler

.613 *Polifenil hidrokarbonları
Difenil hidrokarbonları dahil

.615 * Yapışık halkalı hidrokarbonlar
Naftalinler dahil

Antrasenler için 547.616'ya hkz.

.616 * Antrasenler

.62 *Halojenli bileşikler

.63 *Oksi ve *hidroksi bileşikleri

.631 * Alkoller
Fenolleri 547.632'de sınıflayın

.632 *Fenoller
Monohidrik hidroksi aromatik bileşikler dahil

.633 *Polihidroksi aromatik bileşikler
Örnek: Dihidroksi ve trihidroksi aromatik bileşikler, kateşoller, 
hidrokinonlar, resorsinoller

.635 *Eterler

.636 ^Aldehitler ve *ketonlar

.637 *Asitler
*547'de belirtildiği gibi ekleyin



.638

.7

.71

.72

.73

.731

.734

.734 2

.734 3 

.734 5

.737

.74

.75

^Esterler

Diğer aromatik bileşikler
Temel numara olan 547.6'ya, 547.04-547.08 arasında 547.0'ı izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin aromatik aminler 547.642

*Makromoleküler bileşikler ve benzer bileşikler
Biyolojik kapsamda ele alınmayan makromoleküler biyokimyasalları, 
polimerleri burada sınıflayın
Makromoleküler biyokimyasalları ile ilgili disiplinlerarası eserleri 574.192’de, 
yüksek polimerler ile ilgili kapsamlı eserleri 547.84'de, bir tepkime olarak 
polimerleşmeyi 547.28'de; fosil maddelerini 547.82’de, boyaları ve 
pigmentleri 547.86'da sınıflayın

Terpenler ve uçucu yağlar
Kanforlar dahil

*Alkaloidler
Alkaloidlerin farmakodinamiği için ayrıca 615.7’ye hkz.

*Steroitler ve hormonlar 

*Steroller
Örnek: Kolestrol, ergosterol

*Hormonlar
Steroit hormonlarını burada sınıflayın 

*Oksinler
Gibberellinler dahil 

*Cinsiyet hormonları 

Steroit olmayan hormonlar
Örnek: Adrenalin, kortin, ensülin, oksitoksin, tiroksin, vasopresin

*Bile asitleri (Kolik asitler)

^Vitaminler

*Proteinler
Amino asitleri burada sınıflayın
Protein hormonlarını 547.7345’de sınıflayın

> 547.752-547.756 Yapısına göre
Kapsamlı eserleri 547.75'de sınıflayın

.752 Basit proteinler
Örnek: Albüminler, globülinler, histonlar 

*547'de belirtildiği gibi ekleyin



.753 Skleroproteinler
Örnek: Kolajen, keratin

.754 Eşlenik proteinler
Örnek: Kromoproteinler, hemoglobinler, lipoproteinler, 
nükleoproteinler, fosfoproteinler

.756 Türetilmiş proteinler
Örnek: Peptidler, peptonlar

.758 *Enzimler
Koenzimleri burada sınıflayın

.76 *Antibiyotikler

.77 *Lipidler
Steroitler için 547.73'e bkz.

.78 *Karbohidratlar
Sakaridleri burada sınıflayın

.781 *Şekerler

.7813 *Monosakkaritler
Örnek: Fruktoz, glukoz (dekstroz), riboz 

.7815 *01igosakkaritler
Örnek: Laktoz, maltoz, sükroz

.782 *Polisakkaritler
Örnek: Selüloz, şitin, dekstranlar, glikojen, pektinler, nişastalar 
Konjuge karbohidratlan 547.783'de sınıflayın

.783 * Eşlenik karbohidratlar
Tutkalları [eski541 .S434], glikositleri içerir 
Glikosit örnekleri: .saponinler, taninler 

Glikosit pigmentleri için 547.869'a hkz.

.79 *Nükleik asitler

.8 Diğer organik maddeler

.82 *Fosil maddeleri
Kömür katranı dahil
Bir fosil maddesinden türetilmiş belirli bir bileşiği bileşikle birlikte 
sınıflayın. Örneğin sentetik kauçuk 678.72

Petrol için 547.83'e bkz.

.83 * Petrol
*547'de belirtildiği gibi ekleyin



.84 * Yüksek polimerler
Belirli bir kimyasal gruba ait yüksek polimerleri grupla birlikte sınıflayın. 
Örneğin polisâkkaritler 547.782

.842 *Elastomerler

.842 5 *Lateksler
Sentetik lateksler 678.7l'e alındı

.842 6 *Kauçuk

[.842 7] Sentetik polimerler
668.9'a alındı

.843 *Esnek polimerler
[.843 2] Plastikler

668.4'e alındı

.843 4 *Reçineler
Tutkallar 547.783'e alındı

[.85] Yapay lifler
677.4'e alındı

.86 *Boyalar ve pigmentler

[.862-.8671 Belirli boyalar
Numara kullanılmıyor; 547.86'da sınıflayın

.869 *Pigmentler

548 Kristalografi
Katı hal fiziği ile ilgili kapsamlı eserleri 530.41'de, kristalografık mineralojiyi 
549.18'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 530.41 ile 548; 548 ile 549

[.1] Geometrik kristalogran
548.8l'e alındı

.3 Kimyasal kristalografi
Yapı ile bağlar arasındaki ilişkiler 
İzomoıfizm, polimorfızm, psüdomoıfizm dahil

.5 Kristalleşme ve kristal büyümesi

.7 Matematiksel kristalografi
Açılann ölçümü ve hesaplanması 

*547'de belirtildiği gibi ekleyin



.8

.81

.810 151

.83

.84

.842

.843

.845

.85

.86

Fiziksel ve yapısal kristalografi

Yapısal kristalografi
Geometrik kristalografiyi [eik/548.1], kristal kafeslerini burada 
sınıflayın
Belirli maddelerin yapısal kristalografisi maddeye alındı. Örneğin 
silikatlar 549.6

Kırınım yöntemleri için 548.83'e hkz.

Matematiksel ilkeler
Matematiksel kristalografiyi (açıların ölçümü ve 
hesaplanması) 548.7'de sınıflayın

Kırınım (difraksiyon) kristalografisi 
Kristalogramlar dahil
Kristal incelemelerinin optik yöntemlerini 548.9'da sınıflayın

548.84-548.86 Kristallerin fiziksel özellikleri 
Kapsamlı eserleri 548.8'de sınıflayın 

Optik özellikler için 548.9'a bkz

Mekanik özellikler

Gerilme, bozulma, dayanıklılık özellikleri

549

örnek: Esneklik, plastiklik, yerinden oynama (dislokasyon), kırılma, 
sertlik

Kopma ve birarada kalma (kohezyon)

Yoğunluk ve özgül ağırlık

Elektriksel, elektronik, manyetik özellikler
Örnek: İletkenlik, yarı iletkenlik, yalıtkanlık, piezoelektriklik, 
piroelektriklik

Isıl özellikler
Örnek: Eriyebilirlik

Optik kristalografi
Kristallerin optik özellikleri ve kristal incelemelerinin optik yöntemleri 
Sıvı kristaller 530.429'a alındı

Mineraloji
Doğal olarak oluşan minerallerin oluşumu, betimlenmesi, sınıflanması, tanımı 
Kristalografiyi 548’de, ekonomik jeolojiyi 553'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 546 ile 549; 548 ile 549; 552 ile 549



ÖZET
549.09 Coğrafi, tarihi, kişilere göre ele alış

.1 Tanımlayıcı mineraloji

.2 Doğal olarak bulunan elementler

.3 Sülfürler, kükürtlü tuzlar, benzeri mineraller

.4 Halojenler

.5 Oksitler

.6 Silikatlar

.7 Diğer mineraller

.9 Minerallerin coğrafi ele alınışı

.09 Coğrafi, tarihi, kişilere göre ele alış
Minerallerin coğrafi dağılımını 549.9'da sınıflayın

.1 Tanımlayıcı mineraloji
Belirli minerallerin tanımlayıcı mineralojisini 549.2-549.7'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 549.1

. 11 Belirli tür oluşumlar içindeki mineraller

.112 Göktaşlan içinde
Göktaşlarının mineraloji ve petrolojisini (kayaçbilimi) burada 
sınıflayın

.113 Plaserler içinde

.114 Kayaçlar içinde
Temel numara olan 549.114'e, 552.1-552.5 arasında 552'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin metamorfik kayaçlar içinde tanımlayıcı 
mineraloji 549.1144

.116 Pegmatit bentlerdeki mineraller

.119 Damarlar ve kütleler içindeki

.12 Fiziksel mineraloji

.121 Mekanik özellikler
Örnek: Yarılma, kırılma, sertlik

.125 Optik özellikler
Örnek: Renk, floresan, yanardönerlik, ışıldama, parlaklık, kırınırlık, 
çizgiler

. 127 Elektriksel, elektronik, manyetik özellikler
Örnek: Piroelektriklik, piezoelektriklik 

.13 Kimyasal mineraloji

.131 Bileşim, özellikler, tepkime özellikleri

.133 Analiz

. 18 Kristalografık mineraloji
Minerallerin kristal yapısının ve özelliklerinin incelenmesi



.23

.25

.27

.32

.35

.5

.52

.522

.523

.524

549.2-549.7 Belirli mineraller
Kapsamlı eserleri 549'da sınıflayın

Doğal olarak bulunan elementler
Başka yerde belirtilmeyen belirli elementlerden oluşan mineral bileşikleri için
549.3-549.7'yi kullanın

Madenler
Sadece doğal olarak bulunan madenler
Madenlerin fıziko-kimyasal özellikleri ile ilgili disiplinlerarası eserleri 
669.9'da sınıflayın

Yan madenler
Örnek; Antimon, arsenik, bizmut, selenyum, telluryum

Maden olmayanlar
Örnek: Karbon, iyot, silis

Sülfürler, kükürtlü tuzlar, benzeri mineraller
Sülfatları 549.75'de sınıflayın

Sülfürler, selenürler, tellürler, antimonürler, arsenidler
Örnek; Arjantit, bizmutinit, kalaverit, kalkasit, sinabar, galen, grenokit, 
molibdeni!, nikolit, pirit, smaltit (skutterudit), sfalerit, stannit, stibnit

Kükürtlü tuzlar (Çift sülfürler)
Örnek: Bumonit, enarjit, jamesonit, polibasit, prostit, pirarjirit, stefanit, 
tetrahedrit

Halojenler
Örnek; Atasamit, kamalit, serarjirit, kriyolit, fluorit (florspar), halit, silvit

Oksitler

Basit ve çoklu oksitler 

Kuprit, buz, zinkit

Hematit grubu
Örnek: Korundum, ilmenit

Rutil grubu
Örnek: Kasiterit, pirolusit

Goethite grubu 
Örnek: Diyaspor



.526 Spinel grubu
Örnek: Kromit, franklinit, gahnit, magnetit

.528 Diğer gruplar
Örnek: Krizoberil, kolumbit, uraninit, katranlı zift cevheri

.53 Hidroksitler
Örnek: Boksit, brusit, limonit, manganit, psilomelan

.6 Silikatlar

.62 Nesosilikatlar
Örnek: Andalusit, fenasit, villemit, olivin, gamet, zircon, silimanit, 
siyanit, topaz, staurolit, kondrodit, sifen, dumortirit, kiyanit

.63 Sorosilikatlar
Örnek: Hemimorfıt, lavsonit, epidot, idokraz, prenit

.64 Siklosilikatlar
Örnek: Asinit, beril, kordierit, turmalin, krizokola

.66 İnosilikatlar
Örnek; Piroksenler, spodumen, rodonit, volastonit, pektolit, amfiboller 

.67 Filosilikatlar
Örnek: Glakonit [eski 522.5], apofılit, kaolinit, serpentin, gamierit, 
pirofılit, talk, mika, klorit, sepiyolit

.68 Tektosilikatlar
Örnek: Kuvartz, opal, feldspatlar, lösit, lazurit, skapolit, zeolit

.7 Diğer mineraller

.72 Fosfatlar, vanadatlar, arsenatlar
Örnek: Monazit, triflit, apatit, vanadinit, lazulit, skorodit, turkuvaz, 
viviyanit, eriprit

.73 Nitratlar ve boratlar

.732 Nitratlar
Örnek: Niter (güherçile) soda niter (şili güherçilesi)

.735 Boratlar
Örnek: Borasit, boraks, kemit, üleksit, kolemanit

.74 Tungstenler ve molibdatlar
Örnek: Şelit, volframit, vulfenit



.75 Sülfatlar ve kromatlar

.752 Kromatlar ve susuz sülfatlar
Örnek: Anglesit, anhidrit, barit, selestit, krokoit, globerit

.755 Sulu ve bazik sülfatlar
Örnek: Alunut, antlerit, kalkantit, epsomit, jips (alçı), polihalit

.78 Karbonatlar

.782 Kalsit grubu
Örnek: Dolomit, magnezit, siderit .rodokrosit, smitsonit

.785 Aragonit grubu
Örnek: Azurit, seruzit, malahit, stronsiyonit, viterit

.9 Minerallerin coğrafi ele alınışı
Temel numara olan 549.9'a, 2.Tablo’dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Grönland’m mineralleri 549.9982

550 Yer bilimleri
Jeofiziği; gök cisimlerinin yeu; 4 olaylarla doğrudan karşılaştırılabilecek 
olaylannı burada sınıflayın, örneğin Mars'daki volkanik etkinlikler 551.21099923
Jeoloji, hidroloji ve meteorolojiyi kapsamlı olarak ele alan eserler için; yer 
bilimleriyle ilgili jeoloji eserleri için 550 ve onun standart altbölümlerini kullanın. 
Toprakla ilgili özellikler ve olgularla sınırlı jeoloji eserleri için 551 ve onun 
altbölümlerini kulanın

Bkz. Kılavuz 550 ile 910; 559.9

ÖZET
550.1-.9 Standart altbölümler
551 Jeoloji, hidroloji, meteoroloji
552 Kayaçbilim (Petroloji)
553 Ekonomik jeoloji
554 Avrupa yerbilimleri
555 Asya yerbilimleri
556 Afrika yerbilimleri
557 Kuzey Amerika yerbilimleri
558 Güney Amerika yerbilimleri
559 Dünyanın diğer kısımları ve yeryüzü dışındaki dünyaların

yerbilimleri

[.154] Kimyasal ilkeler
551.9'a alındı

.9 Tarihsel, coğrafi, kişilere göre ele alış
Modem dünyadaki kıtalar, ülkeler, yerlere, yeryüzü dışındaki dünyalara göre 
ele alışı 554-559'da sınıflayın (550.94-550.99'da değil)



[ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji
Jeoloji: Litosfer'in özellikleri ve buradaki olaylarla ilgilenen bilim
Jeoloji, hidroloji ve meteorolojiyi kapsamlı olarak ele alan eserler için; yer
bilimleriyle ilgili jeoloji eserleri için 550 ve onun standart altbölümlerini kullanın.
Sınırlı kapsamıyla jeoloji es-erleri için 551 ve onun altbölümlerini kulanın

Astronomik jeoloji için 525'e; jeodezi için 526.1'e; petroloji için 552'ye; 
ekonomik jeoloji için 553'e; fiziksel coğrafya için 910.02'ye hkz.

ÖZET
551.01-.09 [Yer kabuğu jeolojisinin standart altbölümleri]

,1 Yeryüzünün genel yapısı ve özellikleri
.2 Yanardağlar, depremler, sıcak sular ve gazlar
.3 Yüzeysel ve dışsal olaylar ve bunlarda etken olan olgular
.4 Jeomorfoloji ve hidrosfer
.5 Meteoroloji
.6 Iklimbilim (klimatoloji) ve hava
.7 Tarihi jeoloji
.8 Yapısal jeoloji
.9 Jeokimya

.01 Jeolojinin felsefesi ve kuramı
[.015 4] Kimyasal ilkeler

551.9'a alındı

.02-.08 Jeolojinin standart altbölümleri

.09 Jeolojinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Denizaltı jeolojisini 551.4608'de (551.09162-551.09168 değil); modem 
dünyadaki kıtalar, ülkeler, yerlere, yeryüzü dışındaki dünyalara göre ele 
alışı 554-559'da sınıflayın (551.094-551.099’da değil)

A Yeryüzünün genel yapısı ve özellikleri
Jeomanyetizma için 538.7'ye hkz.

Iç kısımlar
Özellikler için 551.12'ye hkz.

Çekirdek

Gutenberg süreksizliği 

Manto

.11

.112 

.115 

.116 

.119 

.12

Mohoroviçiç süreksizliği

İç kısımların özellikleri
Örnek: Isı, izostezi, sıcaklık değişiklikleri



.136

Kabuk
Mağma dahil
Kabuğun yapısal jeolojisini 551.8’de sınıflayın 

Özellikler için 551.14'e bkz.

Levha tektoniği (Karasal moloz)
Deniz tabanı yayılması dahil
Tektonik ile ilgili kapsamlı eserleri 551.8'de sınıflayın

Kabuğun özellikleri
Örnek: Esneklik, ısı, sıcaklık değişiklikleri, ısı geçirgenliği 
Bozulma 551.8'e alındı

Yanardağlar, depremler, sıcak sular ve gazlar
Yanardağ ve deprem felaketleri için ayrıca 363.3495'e bkz.

.21 Yanardağlar
Kraterler 551.44] ile ilgili kapsamlı eserleri, paleovolkanizmi burada 
sınıflayın
Volkanik ürünler ve kayaçları 552.2'de sınıflayın 

Göktaşı kraterleri için 551.397'ye bkz.

.22 Depremler
Sismolojiyi burada sınıflayın 
Sismik deniz dalgalarını 551.47024'de sınıflayın 

.220 287 Test ve ölçüm
Sismografıyi burada sınıflayın

.23 Sıcak sular [eskiden 551.49] ve gazlar
Yüzey belirtilerini, örneğin fümeroller, sıcak su kaynaklannı burada 
sınıflayın

.3 Yüzeysel ve dışsal olaylar ve bunlarda etken olan olgular
Yüzey süreçlerinin tanımı olarak tortullanmayı (sedimentoloji) burada 
sınıflayın
Standart altbölümler için 551.3001-551.3009'u kullanın 
Tortullanma ile ilgili kapsamlı eserleri 552.5'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 551.302-551.307 ile 551.35

.302 Erozyon ve hava koşullarına bağlı aşınma
Erozyon ve hava koşullanna bağlı aşınma ile sadece erozyon için 
standart altbölümler eklenmiştir
Toprak oluşumunda hava koşullanna bağlı aşınmanın rolünü 
551.305'de sınıflayın



.303 Malzemenin taşınması ve birikmesi
Tortullanmayı burada sınıflayın

.304 Taşınmış malzemeler (Tortullar)

.305 Toprak oluşumu
Suyla toprak oluşumunu [eski 551.355], toprak oluşumunda hava 
koşullanna bağlı aşınmanın rolünü burada sınıflayın
Toprak biçimleri ile ilgili kapsamlı eserler 551.41'e, belirli toprak 
biçimleri ile ilgili kapsamlı eserler 551.42-551.45'e alındı

.307 Kütle hareketleri (kütle telefi)
Örnek; Çığlar, yavaş seyreden toprak kaymalan, çamur selleri, 
kayaçlardaki kopmalar
Çökelme dahil
Kütle olarak hareket eden sulann etkisini [eski 551.353], toprak 
kaymalarını, eğim hatalannı burada sınıflayın

Çığlar ve diğer kütle hareketlerinin neden olduğu felaketler için 
ayrıca 363.349'a bkz.

.31 Buzun jeolojik etkileri Buzulbilim
Buz ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Buzun belirli bir özelliğini özellikle birlikte sınıflayın. Örneğin buz 
imalatı 621.58

Su içindeki buz ve buzun diğer biçimleri için 551.34'e; don’un jeolojik 
etkileri için 551.38'e bkz.

.312 Buzullar
Beslenme, ilerleme, gerileme, yükselip alçalmalar

Buzdağları, kıyı buzları, küçük buzullar için 551.342'ye bkz.

.313 Buzul hareketleri
Buzullann erozyon, toprak oluşumu, hava koşullanna bağlı aşınma 
üzerindeki etkileri dahil

.314 Buzullann taşıdığı malzeme
Malzeme olarak ele alınan buzul molozu ve balçığı, morenleri burada 
sınıflayın
Toprak biçimleri olarak ele alınan buzul molozu ve balçığı, morenleri 
551.315'de sınıflayın

.315 Buzulların oluşturduğu yer biçimleri
Örnek; Buz yalaklan, çökeltiler, küçük çukurlar, hörgüç kay açlar
Toprak biçimleri olarak ele alınan buzul molozu ve balçığı, morenleri 
burada sınıflayın

.34 Su içindeki buz ve diğer buz biçimleri
Kar için 551.5784’e bkz.

.342 Denizde buz
Örnek; Buzdağlan, kıyı buzlan, küçük buzullar 

Deniz buzu için 551.343'e bkz.



.343 Deniz buzlan (Donmuş deniz suyu)

.344 Dip buzu ve deformasyona uğramış buz

.345 Göl ve nehir buzu
Buz örtüsünü burada sınıflayın

Dip buzu ve deformasyona uğramış buz için 551.344'e bkz.

.35 Suyun jeolojik etkileri
Yağışlann, yüzey ve yüzeyaltı sularının etkileri

Deniz sularının jeolojik etkileri için 55136'ya bkz.
Bkz. Kılavuz 551.302-551.307 ile 551.35

.352 Erozyon ve hava koşullarına bağlı aşınma
Erozyon ve hava koşullanna bağlı aşınma ile sadece erozyon için 
standart altbölümler eklenmiştir
Toprak oluşumunda hava koşullarına bağlı aşınmanın rolünü 
551.305'de sınıflayın

.353 Malzemelerin taşınması ve birikmesi
Su içindeki tortullanmayı burada sınıflayın 
Suyun kütle hareketlerinin etkisi 551.307'ye alındı

.354 Taşınan malzemeler (Tortullar)

.355 Suyun oluşturduğu yer biçimleri
Suyla toprak oluşumu 551.305'e, su ile oluşan belirli yer biçimleri 
551.42-551.45'e alındı

.36 Deniz sularının jeolojik etkisi
Örnek: Dalga hareketi, kumsal erozyonu
Deniz sularının oluşturduğu belirli yer biçimlerini 551.42-551.45'de 
sınıflayın

.37 Rüzgarın jeolojik etkileri

.372 Erozyon
Hava koşullarına bağlı aşınmayı burada sınıflayın

.373 Malzemelerin taşınması ve birikmesi

.374 Taşınan malzemeler

.375 Rüzgarın oluşturduğu yer biçimleri
Kumulları burada sınıflayın

.38 Don olayının jeolojik etkileri
Buzul çevresi olaylarını burada sınıflayın

.382 Kayaçlarm parçalanması



.383 Kar oyması (Nivasyon)
Don olayının erozyon, toprak oluşumu, hava koşullanna bağlı aşınma 
üzerindeki etkisini burada sınıflayın

Kayaçlarm parçalanması için 551,382'ye hkz.

.384 Sürekli don olayları

.39 Diğer olayların jeolojik etkileri
Örnek: Yerçekimi, sıcaklık değişiklikleri

.397 Göktaşları
Göktaşı kraterlerini [eskiden 551.44] burada sınıflayın

.4 Jeomorfoloji ve hidrosfer

ÖZET
551.41 Jeomorfoloji

.42 Adalar

.43 Yükseklikler

.44 Çukurlar ve yarıklar

.45 Düzlükler ve kıyı bölgeleri

.46 Hidrosfer Okyanus coğrafyası

.47 Dinamik okyanus coğrafyası

.48 Hidroloji

.49 Zemin suları (Yeraltı suları)

.41 Jeomorfoloji
Erozyona ve biriktirme süreçlerine bağlı olarak topoğrafik kara 
biçimlerinin oluşumu ve değişimi.
Yer biçimleri ile ilgili kapsamlı eserleri [eskiden 551.305], kıtalann 
jeomorfolojisini burada sınıflayın

Belirli yer biçimleri için 551.42-551.45'e; denizaltı jeomorfolojisi için 
551.46084'e hkz.
Kıta sürüklenmesi için ayrıca 551.136'ya hkz.

A15 Kıraç toprak jeomorfolojisi
Çöl jeomorfolojisini burada sınıflayın

551.42-551.45 Belirli yer biçimleri [eskiden 551.305]
Suyla oluşmuş belirli yer oluşumlarını [eskiden 551.355], belirli tür topoğrafik 
özellikler ile ilgili kapsamlı eserleri, belirli yer biçimlerinin şimdiki ve geçmiş 
örnekleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Kapsamlı eserleri 551.41'de; plütonik eylemlerle oluşmuş yer biçimlerini 
551.2'de, örneğin volkanik dağlar 551.21; ağırlıklı olarak su ya da canlı 
organizmalar dışındaki dışsal etkenlerle oluşmuş yer biçimlerini 551.3'de 
örneğin buzul morenleri 551.315; tektonik bozulmalarla oluşmuş yer 
biçimlerini 551.8'de, örneğin çatlaklardan oluşan vadiler 551.87, biçiminde 
sınıflayın



.42 Adalar

.423 Kıyı seti oluşturan adalar

.424 Resifler
Atoller dahil

.43 Yükseklikler
Dağların oluşumu için 551.82'ye hkz.

.432 Dağlar

.434 Platolar

.436 Tepeler
Yamaçlar dahil

.44 Çukurlar ve yarıklar
Örnek: Koyaklar (akarsuların aşındırmasıyla oluşmuş büyük çukurlar)
Kraterler ile ilgili kapsamlı eserler 551.21'e, göktaşı kraterleri 551.397'ye 
alındı

.442 Vadiler
Kanyonlar, nehir yalaklan, geçitler dahil

Çatlaklardan oluşan vadiler için 551.87'ye bkz.

.447 Mağaralar
Karst oluşumlan, kayaçlann arasındaki kurumuş çukurlar dahil 

.45 Düzlükler ve kıyı bölgeleri

.453 Düzlükler
Pampalar, ovalar, stepler, bozkırlar, tundraları burada sınıflayın 

.456 Deltalar

.457 Sahil bölgeleri
Örnek: Kumsallar

Deltalar için 551.456'ya; sahil şeritleri için 551.458'e bkz.

.458 Sahil şeritleri
Deniz ve göl
Deniz ve göl seviyesindeki değişiklikleri burada sınıflayın



.460 1

.460 7 

.460 8 

.460 809

Hidrosfer Okyanus coğrafyası
Hidrografiyi, deniz bilimlerini, okyanusları ve denizleri burada sınıflayın
Standart altbölümler için 551.46001-551.46009''u kullanın
Su ile ilgili disiplinlerarası eserleri 553.7'de, buzu 551.31'de, suyun 
jeolojik etkilerini 551.35'de sınıflayın

Dinamik okyanus coğrafyası için 551.47'ye; hidroloji için 551.48'e; 
deniz biyolojisi için 574.92'ye bkz.
Okyanus coğrafyası mühendisliği için ayrıca 620.4162'ye bkz.
Bkz. Kılavuz 551.46 ile 574.92

Deniz suyunun bileşimi ve özellikleri
Örnek: Renk, yoğunluk, tuzluluk, sıcaklık, berraklık
Okyanus ve deniz sıcaklıklarının atmosfer üzerindeki etkisini 
551.5246'da sınıflayın

Derin deniz ölçümleri ve incelemeleri

Denizaltı jeolojisi

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

.460 809 01-.460 809 05 Tarihi ele alış
Temel numara olan 551.460809'a, l.Tablo'dan 0901
0905 notasyonunda —09'u izleyen numaralan ekleyin. 
Örneğin 19.yy.da denizaltı jeolojisi ile ilgili çalışmalar 
551.460809034

.460 809 2

.460 809 3-.460 809 8

.460 83

.460 84

.460 9

Kişilere göre ele alış 

Coğrafi ele alış
Temel numara olan 551.460809'a, 2.Tablo'dan 163-168 
notasyonunda —16'yı izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 
Arktik Okyanusu'nun denizaltı jeolojisi 551.46080932

Okyanus tabanı, birikintiler, tortulann bileşimi
Temel numara olan 551.46083'e, 2.Tablo'dan 163-168 
notasyonunda—16'yı izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 
Akdeniz'in deniz toriulân 551.4608338

Denizaltı jeomorfolojisi
Okyanus tabanının topografyasını burada sınıflayın
Temel numara olan 551.46084'e, 2.Tablo'dan 163-168 
notasyonunda —16'yı izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 
Pasifik Okyanusu tabanının jeomorfolojisi 551.460844

Özel tuzlu su biçimleri
Örnek; Kıyı oyuklan, haliçler, iç denizler, tuz gölleri, tuzlu su 
lagünleri
Belirli kıyı oyuklannı, haliçleri, tuzlu su lagünlerini 551.461- 
551.469'da sınıflayın



551.461 -551.469 Belirli okyanuslar ve denizler
Kapsamlı eserleri 551.46'da, belirli okyanus oluşumlarının denizaltı jeolojisini 
551.4608'de sınıflayın

.461 Atlantik Okyanusu
Akdeniz için 551.462'ye; Meksika Körfezi için 55i.4634’e; Karaih 
Denizi için 55i.4635'e; Güney Atlantik Okyanusu için 55i.464'e 
hkz.

.461 1 Kuzey Atlantik
Kuzeydoğu ve kuzeybatı Atlantik için 55i.46İ3-55İ.46i4'e; 
Arktik Okyanusu (Kuzey Kutbu Denizi) için 55i ,468'e hkz.

.461 3-.461 4

.462

.463

.464

.465

.466

.467

Kuzeydoğu ve kuzeybatı Atlantik
Temel numara olan 551.461'e, 2.Tablo'dan 1633-1634 
notasyonunda —163 u izleyen numaraları ekleyin. Örneğin 
Chesapeake Körfezi 551.46147

Akdeniz
Temel numara olan 551.462'ye, 2.Tablo'dan 16381-}6389 
notasyonunda —1638'i izleyen numaralan ekleyin. Örneğin 
Karadeniz 551.4629

Karaib Denizi ve Meksika Körfezi
Temel numara olan 551.463'e, 2.Tablodan 16364-16365 
notasyonunda —1636'yı izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Darien 
Körfezi 551.4635

Güney Atlantik Okyanusu
Temel numara olan 551.464'e, 2.Tablp'dan 1636-1637 notasyonunda 
— 163'ü izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Sargasso Denizi 
551.46462; ancak Karaib Denizi ve Meksika Körfezini 551.463'de 
sınıflayın
Antarktika sularının Atlantik kesimini 551.4693'de sınıflayın

Pasifik Okyanusu
Temel numara olan 551.465'e, 2.Tabjp'dan 1644-1649 notasyonunda 
—164'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Güney Çin Denizi 
551.46572
Antarktika sularının Pasifik kesimini 551.4694'de sınıflayın 

Doğu Pasifik Okyanusu için 551,466'ya hkz.

Doğu Pasifik Okyanusu
Temel numara olan 551.466'ya, 2.Tablo'dan 1641 ya da -1643 
notasyonunda —164'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin San 
Fransisco Körfezi 551.46632

Hint Okyanusu
Temel numara olan 551.467'ye, 2.Tablo'dan 1652-1657 
notasyonunda —165'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Kızıl 
Deniz 551.46733
Antarktika sularının Hint Okyanusu kesimini 551.4695'de sınıflayın 

836



.468 Arktik Okyanusu (Kuzey Kutb'u Denizi)
Temel numara olan 551.468'e, 2.Tablo'dan 16324-16327 
notasyonunda—1632'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Hudson 
Körfezi 551.4687

.469 Antarktika suları
Temel numara olan 551.469'a, 2.Tablo'dan 1673-1675 notasyonunda 
—167’yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Drake Geçidi 551.4693

.47 Dinamik okyanus coğrafyası
Standart altbölümler için 551.47001-551.47009'u kullanın

.470 1 Okyanus akıntıları
Belirli okyanus akıntılarını 551.471-551.479'da sınıflayın

.470 2 Dalgalar
Çekim, iç dalga, yüzey dalgalarını burada sınıflayın

.470 22 Rüzgar dalgaları
Fırtına kabarmaları, taşmalar dahil
Bu numaranın okyanus dalgaları ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 551.4702'de sınıflayın

.470 23 Şeşler (Göllerde su seviyesinin ritmik şekilde değişmesi)
Körfezlerde, limanlarda, iç denizlerde
Tatlı su göllerindeki şeşleri 551.482'de sınıflayın

.470 24 Sismik deniz dalgaları
Diğer adları: Gel-git dalgaları, tsunami

.470 8 Gel-gitler [eskiden 525.6] ve gel-git akıntıları
Gel-git terin jeolojik etkileri için ayrıca 551.36'ya hkz.

.471-.479 Belirli okyanus akıntıları
Temel numara olan 551.47'y.Ç, 551.461-551.469 arasında 551.46'yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Gulf Stream 551.4711
Kapsamlı eserleri 551.4701'de, dalgalan 551.4702'de, gel-gitleri ve 
gel-git akıntılarını 551.4708'de sınıflayın

.48 Hidroloji
Hidrolojik çevrim, limnoloji , su dengesini burada sınıflayın
Su kaynaklarını, su ile ilgili disiplinlerarası eserleri 553.7'de sınıflayın

Fümeroller için 55I.23'e; zemin suları için 551.49'a; hidrometeoroloji 
için 551.57'ye hkz.

.482 Göller, göletler, tatlı su lagünleri
İç denizleri ve tuzlu gölleri 551.4609'da sınıflayın



.484

.488

.489

.49

.492

.498

551.51
.52
.54
.55
.56
.57

[.501 12]

.51

.511

.511 2 

.511 3

Dewey Onlu Sınıflama

Nehirler ve dereler
Çağlayanlar için 551.484'e; seller için 551.489’a bkz. 

Çağlayanlar 

Su birikintileri 

Seller

Zemin suları (Yeraltı suları)
Akiferleri burada sınıflayın 
Sıcak sular 551.23'e alındı

Su tablosu

Yüzey suları
Örnek: Kaynaklar, kuyular

Meteoroloji
Belirli olayların tahmin edilmesini ve tahminleri 551.64’de, belirli 
alanlardaki belirli olaylann tahminlerini 551.65'de, mikrometeorolojiyi 
551.66'da sınıflayın

Klimatoloji (iklim bilim) ve hava için 551.6'ya bkz.
Bkz. Kılavuz 551.6 ile 551.5

ÖZET
Atmosferin bileşimi, bölgeleri, mekaniği 
Termodinamik, sıcaklık, radyasyon 
Atmosfer basıncı
Atmosferdeki bozulmalar ve oluşumlar 
Atmosfere ilişkin elektrik ve optik 
Hidrometeoroloji

Tahmin yürütme ve tahminler
Kullanmayın; 551.63'de sınıflaym 

Atmosferin bileşimi, bölgeleri, mekaniği 
Bileşim

Atmosferin kimyasını, fotokimyasını burada sınıflayın 
Gazlar
Aerosoller ve toz

Toz fırtınalanm 551.559'da, aerosoller ve tozun elektriğini 
551.564'de sınıflayın

.513

551.513-551.514 Bölgeler
Kapsamlı eserleri 551.51'de; belirli bir özelliği konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin üst atmosferdeki basınçlar 551.547

Troposfer



.518

.514 Üst atmosfer
Magnetosfer, mezosfer dahil

.514 2 Stratosfer

.514 5 îyonosfer

.515 Mekanik

.515 1 Kinematik

.515 2 Statik

.515 3 Dinamik
Dolaşım (sirkülasyot

.517 Dolaşım
Rüzgar sistemleri için 551.518'e; atmosferik karışıklıklar ve 
oluşumlar için 551.55'e bkz.

Rüzgar sistemleri
Atmosferik karışıklıklar ve oluşumları 551.55'de sınıflayın

551.518 3-551.518 5 Troposferdeki sistemler
Kapsamlı eserleri 551.518'de sınıflayın

.518 3 Gezegen (genel) sistemleri
Örnek: Durgunlar, Ross enlemleri, alize rüzgarlan, batı rüzgarlan, 
kutup rüzgarlan
Kuvvetli rüzgar şeritleri dahil

.5184 Karasal sistemler (Musonlar)

.518 5 Yerel sistemler
Örnek: Drenaj (eğim) rüzgarları, dağ ve vadi meltemleri, kara ve 
deniz rüzgarlan

.5187 Üst atmosferdeki sistemler

.52 Termodinamik, sıcaklık, radyasyon

.522 Termodinamik
Mikroklimatoloji termodinamiğini 551.66'da sınıflayın

.523 Atmosferi etkileyen yer sıcaklıkları

.524 Atmosferi etkileyen su sıcaklıkları

.524 6 Okyanuslar ve denizler
Temel numara olan 551.5246'ya, 2.Tablo'dan 
163-167notasyonunda —16’yı izleyen numarayı ekleyin. Örneğin 
Hint Okyanusu'nun sıcaklıkları 551.52465

.524 8 Göller ve nehirler



.525

.525 09

.525 2

.525 3

.525 4 

.525 7 

.527

.527 1 

.527 2

.527 3 

.527 6 

.54 

.540 9

.542

.543

.547

.55

.551 

.551 2

Sıcaklıklar
Hava sıcaklıklarını burada sınıflayın

Atmosferi etkileyen yer sıcaklıkları için 551.523; atmosferi 
etkileyen su sıcaklıkları için 551.524'e hkz.

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Yer yüzeyinin coğrafi dağılımını 551.5252'de sınıflayın

Yer yüzeyinin coğrafi dağılımı
Kentsel ısı adaları dahil

Yer yüzeyinde zaman içinde oluşan değişiklikler
Örnek: Günlük ve yıllık değişiklikler, maksimumlar, minimımlar, 
donlar
Don ile ilgili kapsamlı eserleri 551.38'de sınıflayın 

Troposferdeki dikey dağılma 

Üst atmosfer sıcaklıkları 

Işınımlar
Emme, yayma, yansıtma, dağılma, iletme 
Optik olayları 551.565'de sınıflayın 

Güneş ışınımları 

Yer ışınımları
Atmosferden kaynaklanan ışınımlar için 551.5273'e hkz 

Atmosferden kaynaklanan ışınımlar 

Kozmik ve korpüsküler (tanecikli) ışınımlar 

Atmosfer basıncı

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Yer yüzeyinin coğrafi dağılımını 551.542'de sınıflayın

Yer yüzeyinin coğrafi dağılımı

Yer yüzeyinde zaman içinde oluşan değişiklikler
Belirli bir alandaki değişiklikleri 551.54209'da sınıflayın

Üst atmosfer basıncı

Atmosferdeki bozulmalar ve oluşumlar
Fırtınaları burada sınıflayın
Fırtınalardan kaynaklanan yağışı 551.577'de sınıflayın 

Bir felaket olarak fırtınalar için ayrıca 363.3492’ye hkz.

Oluşumlar

Hava kütleleri ve cepheler



.551 3

.551 4

.552

.553

.554

.555

.557

.559

.56

.561

.563

.563 2

.563 3 

.563 4 

.564

Siklonlar
Kasırgalar için 551.552'ye, hortumlar için 551.553'e (bazen 
her ikisine de siklon adı verilir) ayrıca hkz.

Karşıt siklonlar

551.552-551.559 Bozulmalar
Kapsamlı eserleri 551.55'de sınıflayın

Kasırgalar
Diğer adları: Tayfun, siklon (Hindistan), bora

Hortumlar
Diğer adları: Siklon (ABD'nin orta batısı), burgaç, tornado 
Deniz hortumları dahil

İsı taşıyan fırtınalar
Diğer adları: Dolu fırtınaları, gök gürültülü fırtınalar 

Hortumlar için 551.553'e bkz.

Kar fırtınaları
Örnek: Tipiler

Üst atmosfer fırtınaları

Diğer fırtınalar
Örnek: Toz, buz fırtınaları

Atmosfere ilişkin elektrik ve optik
Manyetik olaylan 538.7'de sınıflayın

Durgun atmosferde elektrik
Yükleme potansiyeli gradyanı, iletkenlik, iyonlaşma dahil

Atmosfer elektriği
Durgun atmosferdeki elektrik için 551.561'e; aerosoller ve toz 
elektriği için 551.564'e bkz.

Yıldırım
Yıldırım yumakları için 551.5634'e hkz.

Sessiz boşalmalar (St. Elmo ateşi)

Yıldırım yumakları

Aerosoller ve toz elektriği
Örnek: Karın, buz kristallerinin, su damlacıklannın elektriği



.565 Atmosfer optiği
Kınltna ile oluşan optik olaylan, örneğin serapları, sintilasyonu, gök 
cisimlerindeki biçim bozukluğunu burada sınıflayın

Emme ve dağılma ile oluşan optik olaylar için 551,566'ya; 
yoğunlaştırma ürünleriyle oluşan optik olayları için 551.567'ye 
hkz.

.566 Emme ve dağılma ile oluşan optik olaylar
Örnek; Gökyüzünün rengi, alacakaranlık, gece seması

.567 Yoğunlaştırma ürünleriyle oluşan optik olaylar
Örnek: Bulut renkleri, haleler, gökkuşaklan

.568 Görüş

.57 Hidrometeoroloji

.571 Nem

.571 )9 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Troposferin coğrafi ele alınışını 551.5712'de sınıflayın

.571 2 Troposferin coğrafi dağılımı

.571 3 Troposferde zaman içinde oluşan değişiklikler

.571 4 Troposferdeki dikey dağılım

.5717 Üst atmosferde

.574 Nemin yoğunlaşması

.5741 Yoğunlaştırma süreçleri
Örnek: Çekirdekleşme, bulut parçacıklannın oluşması
Sis ve pus oluşumunu 551.575de, bulutlann oluşumunu 
551.576'da sınıflayın

.574 4 Yer yüzeyindeki yoğunlaşma
Örnek: Çiğ, kırağı, kırç
Don ile ilgili kapsamlı eserleri 551.38'de sınıflayın 

.574 7 Üst atmosferdeki nesnelerin yoğunlaşması
Örnek; Dolu fırtınalarının oluşumu 
Dolu ile ilgili kapsamlı eserleri 551.5787'de sınıflayın

.575 Sis ve pus

.576 Bulutlar



.577

.577 09

.577 1

.577 2

.577 3

.577 5

.578 

[.578 1]

.578 4 

.578 409

.578 41-.578 43

.578 46

.578 461 

.578 464 

.578 465 

.578 466

Yağış
Sulu yağışları, yağmuru, yağış miktarını [tümü eski 551.5781] burada 
sınıflayın
Yağışın jeolojik etkilerini 551.35'de sınıflayın 

Donmuş yağışlar için 551.578'e hkz.

Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışı 551.5772'de sınıflayın 

Özellikler
Örnek; Bileşim, yapı, sıcaklık 

Coğrafi dağılım
Temel numara olan 551.5772'ye, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Nijerya'da yağış miktan 551.5772669
Zaman içindeki değişiklikleri 551.5773'de sınıflayın

Zaman içindeki değişiklikler
Örnek: Kuraklıklar, maksimumlar, minimumlar

Seller için ayrıca 551.489'a hkz.

Yağışlan etkileyen etmenler
Örnek: Su kütleleri, kentler, topografya, bitki örtüsü

Donmuş yağışlar
Sulu yağışlar, yağmur, yağmur miktan 

551.577'ye alındı

Kar

Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışı 551.57842'de sınıflayın

Özellikler, coğrafi dağılım, zaman içindeki değişiklikler
Temel numara olan 551.5784'e, 551.5771-551.5773 arasında 
551,577'i izleyen numaralan ekleyin. Örneğin zaman içinde 
kar ve kar yağışında gözlenen değişiklikler 551.57843

Kar örtüsü
Kar ölçümleri için 551.579'a hkz.

Süresi

Aşınma

Sertleşme (karın buz haline gelmesi)

Tabakalanma



.578 47 Kar oluşumlan
Örnek: Kar yığınları, kornişler 

Çığlar için 551,57848'e hkz.

.578 48 Çığlar

.578 7 Dolu ve şekilsiz taneler
Dolu ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Dolu oluşumunu 551.5747'de sınıflayın

.579 Kar ölçümleri
Temel numara olan 551.579'a, 2.Tablodan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Nevada'da kar ölçümleri 551.579793

.6 İklimbilim (klimatoloji) ve hava
Bkz. Kılavuz 551.6 ile 551.5 

[.601 12] Tahmin yürütme ve tahminler
Kullanmayın; 551.63’de sınıflayın

.609 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Havanın coğrafi ele alınışını 551.65'de, iklimin coğrafi ele alınışını 
551.69'da sınıflayın

.62 Hava kuşakları ve genel iklim tipleri
Belirli alanların iklimini 551.69'da sınıflayın

.63 Hava tahminleri yapma ve tahminler, rapor hazırlama ve raporlar
Belirli olaylarla ilgili tahmin yapma ve tahminler için 551.64'e hkz. 

.630 9 Tarihi ve kişilere göre ele alış
Coğrafi ele alışı 551.65'de sınıflayın

.631 Tahmin yapmanın tarihi yöntemleri
Havaya ilişkin bilgileri burada sınıflayın

.632 Rapor hazırlama ve raporlar
Belirli hava olaylarının raporlarını 551.5'de, belirli alanlara ilişkin 
raporları 551.65'de sınıflayın

Rapor hazırlamada enstrümantasyon için 551.635'e hkz.

.633 İstatistiksel tahmin yürütme

.634 Sayısal tahmin yürütme

.635 Rapor hazırlama ve tahmin yürütmede kullanılan enstrümantasyon

.635 2 Radyolu sondaj balonları

.635 3 Radar

.635 4 Hava uyduları



.636 Kısa ve uzun dönemli tahminler
Kısa ve uzun dönemli tahminlerin belirrli bir yönünü yönle birlikte 
sınıflayın. Örneğin uzun dönemli tahmiinlerde uydular 551.6354

.636 2 Kısa dönemli
En fazla üç günlük tahminler

.636 5 Uzun dönemli
Üç günden daha ileriye dönük tahrminler

.64 Belirli olaylara ilişkin tahmin yürütme ve ıtahminler
Belirli alanlar için belirli olayları tahmin ettme yöntemlerini burada 
sınıflayın
Temel numara olan 551.64'e 551.51 -551.577 arasında 551.5'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin kasırga uyanhan 551.6452
Belirli alanlar için belirli olaylara ilişkin talhminleri 551.65'de sınıflayın

Selle ilgili tahmin yapma ve tahminler liçin ayrıca 551.4890112'ye hkz.

.65 Belirli alanlar için hava tahminleri ve rapoırları
Belirli alanlardaki belirli olayların tahminleerini burada sınıflayın
Temel numara olan 551.65'e, 2.Tablo'dan 11-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Güney Afrika'ya ilişkin tahminler 551.6568

.66 Mikroklimatoloji
Küçük alanlarla ilgili iklimbilim 
Su-atmosfer etkileşimleri dahil
Yer-atmosfer etkileşimlerini, mikrometeorcolojiyi, mikroklimatolojinin 
termodinamiğini burada sınıflayın
Mikroklimatolojinin termodinamik dışındaiki belirli konularım 551.5'de 
sınıflayın

-68 Havanın yapay olarak değiştirilmesi ve demetlenmesi
Temel numara olan 551.68'e, 551.51 -551.517 arasında 551.5'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin bulut ekme 5511.6876

.69 İklimin coğrafi olarak ele alınışı
Belirli alanların paleoklimatolojisini buradsa sınıflayın
Temel numara olan 551.69'a, 2.Tablo'dan 11-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Avustralya'nın iklimi 551.6994
Genel iklim tiplerini 551.62'de, belirli alanlların mikroklimatolojisini 
551.66'da sınıflayın



Tarihi jeoloji
Paleocoğrafyayı, stratigrafiyi (tabakalanma) burada sınıflayın
Belirli bir jeolojik olay türünün tarihini, olay türüyle birlikte sınıflayın. 
Örneğin Kuzeybatı Pasifik'teki Jura dönemi volkanizminin tarihini 
551.2109795'de, Devonian çatlaklannı 551.424'de, paleozoik dağ oluşumunu 
551.82'de sınıflayın

Paleontoloji için 560'a bkz.
Bkz. Kılavuz 551.7; 551.7 ile 560

Standart altbölümler

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış

•7'X) 1-700 8 

.7 )0 9

.791

.71

.712

.715

.72

.723

.73

.731

.74

.75

.751

Modem dünyadaki belirli kıtaların, ülkelerin, yerlerin, yeryüzü 
dışındaki dünyalann tarihi jeolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri 
554-559'da; belirli bir dönemdeki belirli kıtalar, ülkeler, yerlerin 
tarihi jeolojisini 551.71-551.79’da sınıflayın

Jeolojik zaman ve yaş ölçümleri

Prekambriyen dönem
Diğer adı: Kriptozoik dönem

Arkeen dönem
Diğer adları: Arkeozoik, Alt Prekambriyen dönem

Proterozoik dönem
Diğer adları: Algonkiyen, Üst Prekambriyen dönem

Paleozoik dönem
Ordovizyen ve Silühyen dönemler için 551.73'e; Devoniyen dönem 
için 551.74'e; Karhonifer ve Permiyen dönemler için 551.75'e bkz.

Kambriyen dönem

Ordovizyen ve Silüriyen dönemler

Ordovizyen dönem
Eski adı: Alt Silüriyen dönemi

Silüriyen dönem
Eski adı: Üst Silüriyen dönemi

Devoniyen dönem

Karbonifer ve Permiyen dönemler

551.751-551.752 Karbonifer dönemler
Kapsamlı eserleri 551.75'de sınıflayın

Misisipiyen (Alt Karbonifer) dönem



.752 Pensilvanyen (Üst Karbonifer) dönem

.756 Permiyen dönem

.76 Mezozoik dönem
Kretase dönemi için 551.77'ye hkz.

.762 Trisyas dönemi

.766 Jura dönemi

.77 Kretase dönemi

.78 Senozoik çağ Üçüncü dönem
Kuvarterner (Dördüncü) dönem için 551.79'a hkz.

.782 Paleojen dönemi
Paleosen dönemi için 551.783'e, Eosen dönemi için 551.784'e, 
Oligosen dönemi için 551.785'e bkz.

.783 Paleosen dönemi

.784 Eosen dönemi

.785 Oligosen dönemi

.786 Neojen (Neosen) dönemi
Kuvarterner (Dördüncü) dönemi 551.79'da sınıflayın

Miyosen dönemi için 551.787'ye; Pliosen dönemi için 551.788'e 
hkz.

.787 Miyosen dönemi

.788 Pliosen dönemi

.79 Dördüncü dönem

.792 Pleistosen dönemi (Buzul çağı)

.793 Yakın (Buzul sonrası) dönem

.8 Yapısal jeoloji
Biçim bozulmasını [eskiden 551.14], diastrofızmi (yerküre tabakasının kıtalar, 
dağlar ve denizleri oluşturacak şekilde yer değiştirmesi), şekil değiştirme ve 
tektoniği burada sınıflayın
Jeomorfolojiyi 551.41'de sınıflayın

Levha tektoniği için 551.136'ya hkz.

.81 Tabakalanmalar
Belirli alanlardaki tabakalanmaları 554-559'da; belirli dönemlerdeki 
tabakalanmalar, belirli dönemlerde belirli alanlardaki tabakalanmaları 
551.7'de sınıflayın

.82 Dağların oluşumu
Yer kabuğunun yatay sıkışmalarını, belirli dağ oluşumlarını burada 
sınıflayın
Yükseklikler (örneğin dağlar, platolar, tepeler) ile ilgili kapsamlı eserleri 
551.43'de; dağ oluşumunun belirli bir yönünü, yönle birlikte sınıflayın. 
Örneğin volkan oluşumu 551.21
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.84 Eklem ve yarıklar

.85 Eğim, mostar, yatay tabakalar

.86 Senklinal ve antisenklinaller

.87 Fay, kıvrım, yerinden oynamalar (dislokasyon)
Örtü ve yarıklar dahil

.88 Entüzyonlar
Örnek: Damak, dayk, lakolit, boyun, siller, damarlar 
Volkanları 551.21'de sınıflayın

.9 Jeokimya
Yer bilimlerinin kimyasal ilkelerini [eskiden 550.154], jeolojinin kimyasal 
ilkelerini [eskiden 551.0154] burada sınıflayın
Hidrosfer kimyasını 551.46'da, atmosfer kimyasını 551.51 l'de; minerallerin 
jeokimyasını 549.13'de, kayaçlarm jeokimyasını 552.06'da, yararlı jeolojik 
malzemenin jeokimyasını 553. l'de sınıflayın

Organik jeokimya için 553.2 ye hkz.

552 Kayaçbilim (Petroloji)
Petrografi, taş bilimi, kayaçları burada sınıflayın
Yapısal jeoloji için 551.8'e, yapısal ve oymacılık taşı olmanın dışında ekonomik 
yararları olan jeolojik malzemeye ilişkin petrolojiyi 553'de sınıflayın

Mineraloji için 549'a hkz.
Bkz. Küavuz 552 ile 549

.001-.008 

.009

.03

.06

.09

Standart altbölümler

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Kayaçlarm coğrafi dağılımını 552.09'da sınıflayın

Petrojenez (kayaçlarm kökeni)
Diajenezi burada sınıflayın

Kayaçlarm özellikleri, bileşimi, analizi, yapısı
Jeokimya ile ilgili kapsamlı eserleri 551.9'da sınıflayın

Kayaçlann coğrafi dağılımı
Temel numara olan 552.09'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Sahra Çölü kayaçları 552.0966
Stratigrafik (tabakalaşmış) ortamlarda ele alınan kayaçları 554-559'da 
sınıflayın

552.1-552.5 Belirli tür kayaçlar
Kapsamlı eserleri 552'de sınıflayın



.1 Püskürük kayaçlar
Volkanik ürünler ve kayaçlar için 552.2'ye; plütonik kayaçlar için 552.3'e 
hkz.

.2 Volkanik ürünler ve kayaçlar
Örnek: Volatil, andezit, felsit, obsidiyeru, riyolit

.22 Lavlar

.23 Piroklastik kayaçlar
Örnek: Sünger taşı, tüf, volkanik küller

.26 Bazalt

.3 Plütonik kayaçlar
Örnek: Diyorit, dolerit, gebro, granit, norit, peridotit, porfiri, siyenit

.4 Metamorfik kayaçlar
Örnek: Gnays, şist, arduvaz, kursit, serpantin, krizolitik kayaçlar, kriskalin 
kalkerler (mermer)

,5 Tortul (sedimenter) kayaçlar
Örnek: Jips (alçı), kumtaşı, şeyi, tufa 
Kil, diyatomlu toprak, kum, silt, toprak dahil
Sedimentoloji (tortullanma bilimi) ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 
Glakonit 549.67'ye alındı
Yüzey süreçlerinin tanımı olarak sedim'entolojiyi 551.3'de sınıflayın

.58 Karbonatlı kayaçlar
Örnek: Tebeşir, dolomit, kireç taşlan, serpantini!, olit (taneli kireç taşlan)

.8 Mikroskopik kayaçbilim
Kayaçlarm ince kesitler ve parçalar halinde incelenmesi

553 Ekonomik jeoloji
Ekonomik yararı olan jeolojik maddelerin miktar olarak varlığı ve dağılımı
Maden olmayan maddeler ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Madenler ile ilgili disiplinlerarası eserleri 669'da; jeolojik madde rezervleri 
dışındaki ekonomik özellikleri 333.7'de; rnaden olmayan maddelerin diğer belirli 
özelliklerini, özellikle birlikte sınıflayın. Ö'megin arama 622.18

Bkz. Kılavuz 333.8 ile 338.2,553,553

.029 Ticari çeşitli [eskiden 380.142029, 381.42029, 382.42029]



ÖZET
Birikintilerin oluşumu ve yapısı
Karbonlu maddeler
Demir
Madenler ve yarımadenler 
Yapısal kayaçlar ve oymacılık kayaçları 
Diğer ekonomik maddeler 
Su
Mücevher 
İnorganik gazlar

Birikintilerin oluşumu ve yapısı
Belirli madde birikintilerinin oluşumu ve yapısını 553.2-553.9'da sınıflayın 

Placerler (Nehir sularının getirdiği altınla karışık alüvyon)
Tabaka halindeki katmanlar ve yataklar 
Pegmatit dayklar (Açık renkli magma taşı damarı)
Damarlar ve kütleler

553.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.13

.14

.16

.19

.21

.22

.23

.25

.26

553.2-553.9 Belirli maddeler
Kapsamlı eserleri 553'de sınıflayın

Karbonlu maddeler
Fosil yakıtları, organik jeokimyayı burada sınıflayın 

Elmaslar için 553.82'ye bkz.

553.21-553.25 Kömür
Kapsamlı eserleri 553.24'de sınıflayın

Turba ve turba kömürü

Linyit, esmer kömür, siyab kehribar

Taşkömürü
Bitümlü şeyi 553.283'e alındı

Bitümlü ve yan bitümlü kömür
Kömür ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Turba ve turba kömürü için 553.21'e; linyit, esmer kömür, siyah 
kehribar için 553.22'ye; taşkömür için 553.23'e; antrasit ve grafıtli 
antrasit kömür için 553.25'e bkz.

Antrasit ve grafitli antrasit kömür

Grafit
Diğer adlan: Kara kurşun, kalem kurşunu

Grafıtli antrasit kömür için ayrıca 553.25'e bkz.



.27 Katı ve yarı katı zift
Örnek: Asfalt, kara sakız, asfaltit, yer mumu (ozokerit)
Sıvı ziftleri 553.282'de, katı ya da yarı katı ziftlerle karışmış kayaçları ve 
kumları 553.283’de sınıflayın

.28 Petrol, Şeyi petrolü, katran kumu, doğal gaz
Petrol jeolojisini burada sınıflayın
553.28'i geniş anlamda yağ ve gazı kapsayan petrol için, 553.282'yi dar 
anlamda yağ ile sınırlı olarak kullanın

.282 Petrol
Şeyi petrolü 553.283'e alındı

.283 Şeyi petrolü [eski 553.282] ve katran kumu
Şeyi petrolünün diğer adlan: Bitümlü şeyi [eski 553.23], kara şeyi 
Katran kumunun diğer adlan: Bitümlü kumlar, petrol kumlan

.285 Doğal gaz

.29 Fosil zamklan ve reçineleri
Örnek: Amber

.3 Demir

.4 Madenler ve yarı madenler
Demir için 553.3'e hkz.

.41 Altın

.42 Değerli madenler
Altın için 553.41'e bkz.

.421 Gümüş

.422 Platin

.43 Bakır

.44 Kurşun

.45 Çinko, kalay , cıva

.452 Çinko

.453 Kalay

.454 Cıva

.46 Ferro (demir) alaşımlarında kullanılan madenler
Nikel ve kobalt için 553.48'e hkz.

.462 Titanyum, vanadyum, manganez

.462 3 Titanyum
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.462 6 Vanadyum

.462 9 Manganez

.464 Krom, molibden, tungsten (volfram)

.464 3 Krom

.464 6 Molibden

.464 9 Tungsten

.465 Zirkonyum ve tantal

.47 Antimon, arsenik, bizmut

.48 Kobalt ve nikel

.483 Kobalt

.485 Nikel

.49 Diğer madenler

.492 Hafif madenler

.492 3 Berilyum

.492 6 Alüminyum

.492 9 Magnezyum

.493 Parçalanabilen madenler
Radyum, toryumu içerir 

.493 2 Uranyum

.494 Nadir toprak madenleri
Lantanid serisini burada sınıflayın

.494 2 Skandiyum

.494 3 Seryum grubu
Seryum, evropiyum, lantanum, neodim, prometyum, samaryum, 
prasödimiyum'u içerir

.494 7 İtriyum grubu
İtriyum, gadolinyum, terbiyum, disprosiyum, holmiyum, erbiyum, 
tulyum, iterbiyum, lütesyum'u içerir

.495 Platin grubu
İridyum, Osmiyum, palladyum, rodyum, rutenyum'u içerir 

Platin için 553.422'ye hkz.

.499 Çeşitli nadir madenler
Baryum, kadmiyum, kalsiyum, sezyum, galyum, germanyum, 
hafniyum, indiyum, lityum, niobyum, potasyum, renyum, rubidyum, 
selenyum, sodyum, stronsiyum, telluryum, talyum'u içerir



.5 Yapısal kayaçlar ve oymacılık kayaçları
Yapısal kayaçlar ve oymacılık kayaçlarının kayaçbıilimini 552'de, yarı değerli 
oymacılık taşlarını 553.87'de sınıflayın

.51 Mermerler ve kireçtaşları

.512 Mermerler
Antik yeşil ve oniks mermerleri için 553.55'e bkz.

.516 Kireçtaşları
Dolomitler, travertenler dahil

.52 Granitler ve siyenitler

.53 Kumtaşları
Örnek: Göztaşları, döşeme taşları

.54 Arduvaz

.55 Serpentin, sabuntaşı ve bunların çeşitleri
Antik yeşil ve oniks mermerleri dahil
Oniks 553.87'ye alındı

.6 Diğer ekonomik maddeler [eski 553.9]
Örnek: Diyatomlu toprak
Topraksı maddeleri, sanayi minerallerini burada sınıflayın 
Toprak 631.4'e alındı

.61 Killer
Örnek: bentonit, diyaspor kili, kaolin 
Çamaşırcı toprağı dahil
Seramik maddeler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Seramik olmayan belirli maddeleri madde ile birlikte sınıflayın. Örneğin 
cam kumları 553.622

Refrakter kil için 553.67'ye hkz.

.62 Kumlar ve çakıllar
Topaklan burada sınıflayın

.622 Kumlar
Cam kumu dahil

.626 Çakıllar

.63 Tuzlar
Güherçile, soda güherçilesi için 553.64'e; maden suları için 553.73'e 
hkz.

.632 Kaya tuzu (Sodyum klorür)



.633 Boratlar
Örnek: Boraks

.635 Jips (Alçı)
Su mermeri, kaymak taşı dahil

.636 Potas tuzları
Potasyum bileşiklerini burada sınıflayın

.64 Nitratlar ve fosfatlar
Örnek: Apatit, güherçile (biber tuzu), soda güherçilesi (Şili güherçilesi) 
Mineral gübrelerini burada sınıflayın

.65 Aşındırıcı maddeler (abrasifler)
Örnek: Karbonado (siyah elmas), korindon, zımpara, çakmak taşı, granat, 
sana elmasları, sünger taşı
Elmaslar ile ilgili kapsamlı eserleri 553.82'de sınıflayın 

Kumlar için 553.622'ye hkz.

.66 Renk maddeleri (pigmentler) ve kükürt

.662 Renk maddeleri (pigmentler)
Örnek: Barit, okr, rutil, sienna, aşı boyası

.668 Kükürt

.67 Refrakter maddeler
Örnek: Alumina, refrakter kil. zirkon 

Sabun taşlan için 553.55'e hkz.

.672 Amyant (asbest)

.674 Mika

.676 Talk

.678 Vermikulit

.68 Çimento maddeleri
Örnek: Kalsit, çimento, tebeşir, kireç, mam 

Jips (alçı) için 553.635'e hkz.

.7 Su
Buz dahil
Sıcak sular 333.88'e alındı
Buz ile ilgili disiplinlerarası eserleri 551.3l'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 363.61

.72 Tuzlu sular



.73

.78

.79

.8

.82

.84

.86

.87

.92

.93

.94

.95

.97

Mineral sular
Tuzlu sular için 553.72'ye hkz. 

Yüzey suları

Zemin suları (Yeraltı suları)

Mücevherler

553.82-553.86 Değerli taşlar
Kapsamlı eserleri 553.8'de sınıflayın

Elmaslar
Elmaslar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Sanayi elmasları için 553.65'e hkz.

Yakutlar ve safirler

Zümrütler

Yarı değerli taşlar
Örnek: Oniks [eskiden 553.55), ametist, granat, yeşim, opal, tanzanit

İnorganik gazlar
Diğer ekonomik maddeler 553.6'ya alındı

Hidrojen

Nitrojen

Oksijen

Klor ve Flor

Nadir gazlar
Diğer adları: Eylemsiz, asal gazlar
Argon, helyum, kripton, neon, radon, ksenon'u içerir



554

555

556

557

558

559

554-559 Modern dünyadaki kıtalar, ülkeler, yerlere; 
yeryüzü dışındaki dünyalara göre yerbilimleri

Modem dünyadaki kıtalar, ülkeler, yerlerin; yeryüzü dışındaki dünyaların 
jeolojisini ve jeolojik haritalarını burada sınıflayın
Temel numara olan 55'e, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Japonya'nın jeolojisi 555.2, ayın jeolojisi 559.91
Yerbilimleri ile ilgili kapsamlı eserleri 550’de; jeoloji ile ilgili kapsamlı eserleri 
55Tde; belirli yerlerle ilgili, ekonomik önemi olan maddeleri vurgulayan jeolojik 
çalışmaları 553'de; belirli bir yerdeki belirli bir jeolojik konuyu (genel olarak ele 
alınan tarihi jeoloji hariç), konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin Japonya'nın 
jeomorfolojisi 551.410952, Japonya'da Permiyan jeolojisi 551.7560952

*Avrupa yerbilimleri

*Asya yerbilimleri

*Afrika yerbilimleri

*Kuzey Amerika yerbilimleri

*Güney Amerika yerbilimleri

*Dünyamn diğer kısımları ve yeryüzü dışındaki 
dünyaların yerbilimleri

Bkz. Kılavuz 559.9

560 Paleontoloji Paleozooloji
560'ı, hayvan ya da bitki olarak durumu kesin olmayan organizmalar için, örneğin 
akritarklar; ve taksonomik konumu bilinmeyen hayvanlar için kullanın, ancak 
konodontları 562.2'de sınıflayın
Jeolojik zaman ve yaşı belirlemek için paleontolojik kanıtların analizini 
551.701'de ya da belirli yaşla birlikte 551.71-551.79'da sınıflayın

Bkz. Kılavuz 551.7 ile 560; 560 ile 575

ÖZET
560.1-.9 Standart altbölümler, Stratigrafik paleontoloji, paleoekoloji
561 Paleobotanik
562 Omurgasızların fosilleri
563 Fosil Protozoa, Parazoa, Coelenterata, Echinodermata, ilgili phyla
564 Fosil Mollusca ve Molluscoidea
565 Diğer omurgasızların fosilleri
566 Omurgalı fosilleri (Fosil Craniata)
567 Soğuk kanlı omurgalıların fosilleri
568 Fossil Aves (Kuş fosilleri)
569 Fosil Mammalia (Memeli fosilleri)

Fosil Pisces (Balık fosilleri)

*554-559'da belirtildiği gibi ekleyin



.1 Felsefe ve kuram; stratigrafik paleontoloji

.17 Stratigrafik paleontoloji; paleobotanik, paleozooloji

Belirli fosilleri ya da fosil gruplarını 561-569'da sınıflayın 

.171 Arkeozoik ve Proterozoik (Prekambriyen) paleontoloji

.172 Paleozoik paleontoloji

.172 3 Kambriyen dönemi

.1724 Ordovisiyen dönemi

.172 5 Silüriyen dönemi

.1726 Devoniyen dönemi

.172 7 Misisipiyen dönemi
Karbonifer dönemlerini burada sınıflayın 

Pensilvaniyen dönemi için 560.1728'e hkz.
. 172 8 Pensilvaniyen dönemi
.1729 Permiyen dönemi

.176 Mesozoyik paleontoloji

. 176 2 Triyas dönemi

.176 4 Jura dönemi

.1766 Kretase dönemi

.178 Senozoik paleontoloji
Üçüncü ve Dördüncü dönemlerin paleontolojisini içerir

.4 Özel konular

.45 Paleoekoloji Zoolojik paleoekoloji

.9 Paleontolojinin, paleozoolojinin, fosillerin tarihi, coğrafi, kişilere
göre ele alınışı

Stratigrafik paleontoloji ve paleozoolojiyi 560.17'de sınıflayın 

Tarihi dönemler.901-.905 

.909-.999 Coğrafi ele alış
Temel numara olan 560.9 'a, 574.909-574.999 arasında 574.9'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin mağara fosilleri 560.90944

561

Kişilere göre ele alış için 560.9'u kullanın

Paleobotanik
561'i, taksonomik konumu kesin olmayan bitkiye benzer fosiller için kullanın; 
ancak taksonomik konumu kesin olmayan eğrelti benzeri fosilleri 561.597'de 
sınıflayın
Stratigrafik paleobotaniği 560.17’de sınıflayın



ÖZET
561.01-.09 Standart altbölümler

.1 Genel konular

.2 Fosil Spermatophyta

.3 Fosil Dicotyledones

.4 Fosil Monocotyledones

.5 Fosil gymnospermae ve taksonomik konumu kesin olmayan eğrelti
benzeri fosiller 

.6 Fosil Cryptogamia

.7 Fosil Pteridophyta

.8 Fosil Bryophyta

.9 Fosil Thallobionta (Thallophyta) ve Prokaryotae

.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Bitki fosillerinin coğrafi ele alınışını 561.19'de sınıflayın

.1 Genel konular
Botanik paleoekoloji dahil
Belirli bitkiler ve bitki gruplarının genel konularını 561.2-561.9'da sınıflayın

.13 Polen ve spor fosilleri
Paleopalinolojiyi burada sınıflayın

.14 Meyve ve tohum fosilleri

. 19 Bitki fosillerinin coğrafi ele alınışı
Temel numara olan 561.19'a, 574.909-574.999 arasında 574.9'u izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin tatlı su bitkilerinin fosilleri 561.1929

.2

.21

561.2-561.9 Belirli bitkiler ve bitki grupları
Kapsamlı eserleri 561'de sınıflayın

Fosil Spermatophyta
Angiospermae için 5öl3-561,4'e; Gymnospermae için 561.5'e hkz.

Ağaçlar ve taşlaşmış odun
Belirli ağaçları 561.3-561.5’de sınıflayın

.3

.4

.45

561.3-561.4 Fosil Angiospermae
Kapsamlı eserleri 561.2'de sınıflayın

Fosil Dicotyledones 

Fosil Monocotyledones 

Pamales
Arecaceae'yi (palmiyeler) içerir



.51

.52

.55

.57

.59

.591

.592

.595

.597

.7

.71

.72

.73

.74

Graminales
Otlan burada sınıflayın

Fosil gymnospermae ve taksonomik konumu kesin olmayan eğrelti 
benzeri fosiller

Gneticae

Coniferales (kozalaklar) ve Taksales (porsukağacı)
Örnek; Araucariaceae, Cephalotaxaceae, Cupressaiceae, Pinaceae, 
Podocarpaceae, Taxodiaceae

Cordaitales
Cordaiteae, Pityeae (Callixylon), Poroxyleae'yi içerir 

Ginkgoales

Cycadales, Cycadeoidales, Pteridospermae, taksonomik konumu belli 
olmayan eğrelti benzeri fosiller

Cycadales (Gerçek Sikas)

Cycadeoidales ( Bennettitales)
Cycadeoidaceae, Williamsoniaceae'yi içerir

Pteridospermae (Tohum halindeki eğreltiler)
Calamopityaceae, Lyginopteridaceae, Medulloisaceae'yi içerir

Taksonomik konumu belli olmayan eğrelti be;nzeri fosiller
Örnek: Alethopteris, Alliopteris, Archaeopteris;, Callipteris, 
Cyclopteris, Glossopteris, Linopteris, Mariopteris, Megalopteris, 
Neuropteris, Odontopteris, Pecopteris, Rhacopiteris, Sphenopteris, 
Taeniopteris

Fosil Cryptogamia
Pteridophyta için 561.7'ye; Bryophyta için 561.8'e^ Thallophyta için 
561.9’abkz.

Fosil Pteridophyta
Taksonomik konumu belli olmayan eğrelti benzeri fosilleri 561.597'de 
sınıflayın

Isoetales

Sphenopsida
Calamitales, Equisetales, Hyeniales, Pseudobomiales, Sphenophyllales'i 
içerir

Polypodiorsida (Filicineae)
Örnek: Coenopteridales, Filicales, Marattiales, Ophioglossales 

Psilopsida
Örnek; Psilophytales, Psilotales



.8

.9

.92

.93

Lycopsida (Kurtayağı)
Lepidodendrales, Lycopodiales, Pleuromeiales, Protolepidodendrales, 
Selaginellales'i içerir

Isoetales için 561.7Ve hkz.

Fosil Bryophyta

Fosil Thallobionta (Thallophyta) ve Prokaryotae

Fungi

Algae

562

563

562-569 Belirli hayvanlar ve hayvan grupları
Taksonomik paleozoolojiyi burada sınıflayın 
Kapsamlı eserleri 560'da sınıflayın

Omurgasızların fosilleri
Hayvan plankton ve neustonları dahil

Fosil Protozoa ve diğer basit hayvan fosilleri için 563'e; fosil Mollusca ve 
molluscoidae için 564'e; diğer omurgasızların fosilleri için 565'e hkz.

Konodontlar

Fosil Protozoa, Parazoa, Coelenterata, Echinodermata, 
ilgili phyla

5(-3.1
,4
.5
.6
.7
.8
.9

.12

.14

.17

.18

.4

ÖZET
Protozoa Plasmodroma 
Parazoa Porifera (Süngerler)
Coelenterata (Cnidaria)
Anthozoa
Hydrozoa ve ilgili takımlar 
Ctenophora
Echinodermata, Linguatula, Hemichordata

Protozoa Plasmodroma

Foraminifera 

Radiolaria 

Ciliophora (Ciliata)

Mastigophora

Parazoa Porifera (Süngerler)
Calcispongiae (Calcarea), Demospongiae, Hyalospongiae (Hexactinellida)'yi 
içerir



.6

.7

.71

.73

.78

.8

.9

.91

.92

.93

.97

.99

.992

Archaeocyatha
Sünger ve mercan özellikleri taşıyan Kambriyen fosilleri

Coelenterata (Cnidaria)
Anthozoa için 563.6'ya; Hydrozoa ve ilgili takımlar için 563.7'ye hkz.

Anthozoa
Mercanlan burada sınıflayın

Archaeocyatha için 563.47'ye hkz.

Hydrozoa ve ilgili takımlar

Hydrozoa
Graptolitoidea, Hydroida, Milleporina, Siphonophora, Stylasterina'yı 
içerir

Scyphozoa
Örnek: Conulariida, Protomedusae 

Stromatoporoidea

Ctenophora

Echinodermata, Linguatula, Hemichordata

563.91-563.97 Echinodermata
Kapsamlı eserleri 563.9'da sınıflayın

Crinoidea
Adunata, Articulata, Camerata, Inadunata'yı içerir 

Blastoidea

Asteroidea (Deniz yıldızı)
Örnek; Forcipulatida, Phanerozonida, Spinulosida 

Ophiuroidea
Örnek: Ophiurida, Phrynophiurida, Stenurida 

Echinoidea
Euechinoidea, Perischoechinoidea'yı içerir

Holothurioidea
Örnek: Arthrochirotida

Cystoidea

Linguatula ve Enteropneusta 

Linguatula (Pentastomida)



.993 Hemichordata
Enteropneusta, Planctosphaeroidea'yı içerir 

Pterobranchia için 564.7’ye bkz.

564 Fosil Mollusca ve Molluscoidea
örnek: Apolacophora

.1

.11

> 564.1-564.5 Mollusca (Mollusks)
Kapsamlı eserleri 564'de sınıflayın

Bivalvia ve Amphineura

Bivalvia (Pelecypoda)
Örnek: Mytiloida, Unionidae 
Lamellibranchia'yı burada sınıflayın

. 19 Amphineura (Polyplacophora)
Bu numaranın Aplacophora için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 564'de 
sınıflayın

.2 Scaphopoda

.3 Gastropoda

.32 Streptoneura (Prosobranchia)
Archeogastropoda, Mesogastropoda, Neogastropoda'yı içerir

.35 Pteropoda ve Sacoglossa

.36 Acoelea
Notaspidea, Nudibranchia'yı içerir

.37 Tectibranchia (Anapsidea)

.38 Pulmonata
Basommatophora, Stylommatophora, Systellommatophora'yı içerir

.5 Cephalopoda

.52 Nautiloidea

.53 Ammonitoidea

.55 Vampyromorpha

.56 Octopoda

.58 Decapoda

.6 Molluscoidea
Bryozoa için 564.7'ye; Brachiopoda için 564.8’e; Entoprocta, Phoronidea 
için 565.1'e bkz.



.7

565

565.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Bryozoa ve Pterobranchia 

Brachiopoda (Lamba kabukları) 

Diğer omurgasızların fosilleri 
ÖZET

Kurtlar ve benzeri hayvanlar 
Arthropoda
Crustacea, Chelicerata, Trilobita 
Arachnida 
Onychophora 
Progoneata 
Böcekler

.3

.31

.32

.33

.34

.35

Kurtlar ve benzeri hayvanlar
Acanthocephala, Annelida, Aschelminthes, Chaetognatha, Entoprocta, 
Gastrotricha, Gephyrea, Nemertea (Rhynchocoela), Phoronidea, 
Platyhelminthes, Tardigrada'yı içerir

Arthropoda
Crustacea, Chelicerata, Trilobita için 565.3'e; Progoneata için 565.6'ya 
bkz.

Crustacea, Chelicerata, Trilobita

Branctîiura, Cephalocarida, Mystacocarida 

Branchiopoda
Anostraca, Cladocera, Conchostraca, Lipostraca, Notostraca'yı içerir 

Ostracoda
Cladocopa, Myodocopa, Platycopa, Podocopa'yı içerir 

Copepoda
Arguloida, Calanoida, Caligoida, Cyclopoida, Harpacticoida, 
Lemaepodoida, Monstrilloida, Notodelphyoida'yı içerir

Cirripedia (Barnacles)
Acrothoracica, Ascothoracica, Rhizocephala, Thoracica'yı içerir 

Phyllocarida
Archaeostraca, Hymenostraca, Leptostraca'yı içerir 

Eumalacostraca
Örnek; Amphipoda, Isopoda, Pancarida (Thermosbaenacea), Syncarida, 
Tanaidacea
Malacostraca, Peracarida'yı burada sınıflayın

Phyllocarida için 565.36'ya; Cumacea, Eucarida, Hoplocarida, 
Mysidacea için 565.38'e hkz.



.?8 Cumacea, Eucarida, Hoplocarida, Mysidacea
Örnek: Decapoda, Euphausiacea, Stomatopoda

.39 Chelicerata ve Trilobita
Arachnida için 565,4'e bkz.

.391 Eurypterida ve Synxiphosura

.392 Xiphosura (Atnalı yengeçleri)

.393 Trilobita

.394 Pycnogonida

.4 Arachnida
Acari, Araneida (Araneae), Palpigradi, Pedipalpi, Phalangida (Opilionea), 
Pseudoscorpiones, Ricinulei, Scorpiones, Solifugae'yi içerir

.^9 Architarbi

.5 Onychophora
Oncopod'lan (Pararthropoda) burada sınıflayın

Linguatula (Pentastomida) için 563.992'ye; Tardigrada için 565.l'e hkz.

.6 Progoneata
Myriapoda'yı burada sınıflayın

Böcekler (Insecta) için 565.7'ye bkz.

.61 Diplopoda (Millipedes)

.62 Chilopoda (Centipedes)
Opisthogoneata'yı burada sınıflayın

.63 Symphyla

.64 Pauropoda

.7 Böcekler (Insecta)
Hexapoda, Pterygota’yı burada sınıflayın

.71 Apterygota
Collembola, Diplura (Entotrophi), Protura, Thysanura'yı içerir

.72 Orthoptera ve ilgili takımlar
Blatteria (hamam böceği), Dermaptera, Mantodea, Phasmatodea'yı içerir.

.73 Thysanoptera ve ilgili takımlar
Embioptera, Ephemeroptera (Plecoptera), Isoptera, Odonata, Plecoptera, 
Psocoptera (Corrodentia), Zoraptera'yı içerir

.74 Mecoptera, Neuroptera, Strepsiptera, Trichoptera



.75 Kanatsız böcekler (Anoplura ve Mallophaga), Hemiptera
(Heteroptera), Homoptera

.76 Coleoptera (Kırıkkanatlılar)
Polyphaga'yı burada sınıflayın

.77 Diptera ve Siphonaptera

.78 Lepidoptera

.79 Hymenoptera

566 Omurgalı fosilleri (Fosil Craniata)
örnek: Cephalochordata, Urochordata (Tunicata)
Chordata'yı burada sınıflayın

Soğuk kanlı omurgalıların fosilleri için 567'ye; Fosil Aves (kuş fosilleri) için 
568'e; Fosil Mammalia (memeli hayvan fosilleri) için 569'a hkz.

567 Soğukkanlı omurgalıların fosilleri Fosil Pisces
(Balık fosilleri)

.2 Agnatha, Acanthodii, Placodermi
Örnek: Cyclostomata

.3 Chondrichthyes
Bradyodonti, Cladoselachii, Holocephali, Pleuracanthodii, Rajiforrres 
(Batoidea), Squaliformes'i (köpekbalıkları) içerir

.4 Chondrostei, Holostei, Sarcopterygii
Örnek: Acipenseriformes, Amiifonnes, Crossopterygii, Dipnoi, 
Palaeonisciformes, Pholidophoriformes, Poly pteriformes, Pycnodontiformes, 
Semionotiformes
Ganoidei'yi burada sınıflayın
Actinopterygii ile ilgili kapsamlı eserleri 567.5'de sınıflayın

.5 Teleostei
Acanthopterygii, Clupeomorpha, Elopomorpha, Leptolepidimorpha, 
Ostariophysi, Osteogİossiomorpha, Paracanthopterygii, Protacanthqjterygii, 
Scopelomorpha’yı içerir
Actinopterygii, Osteichthyes'i burada sınıflayın

Chondrostei, Holostei için 567.4'e hkz.

.6 Amphibia
Caudata (Urodela), Labyrinthodontia, Lepospondyli'yi içerir 

Gymnophiona için 567.7'ye; Anura için 567.8'e hkz.

.7 Gymnophiona (Apoda, Caecilians)



.8 Anura (Salentia)
Örnek: Bufonoidea, Discoglossidea, Lepiopelmatidae, Pelobatoidea, Pipoidea, 
Proanura, Ranoidea

.9 Reptilia (Sürüngenler)
Diapsida'yı burada sınıflayın

.91 Dinozorlar
567.9l'i,çoğunun ya da tümünün soyu tükenmiş sürüngenleri kapsayacak 
biçimde geniş anlamda dinozorlar için kullanın. Omithischia ve 
Saurischia ile sınırlı dar anlamda dinozorlar için 567.97'yi kullanın

.92 Anapsida
Cotylosauria, Testudines (Chelonia)'yı içerir 

Mesosauria için 567.93'e hkz.

.93 Euryapsida. Synapsida; Mesosauria
Araeoscelidia (Thalattosauria), Ichthyosauria, Placodontia, Sauropterygia; 
Pelycosauria, Therapsidia (Thermomorpha)'yı içerir

.94 Lepidosauria
Eosuchia, Squamata'yi içerir
Bu numaranın Diapsida için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 567.9'da 
sınıflayın

Sauna (kertenkele) için 567.95'e; Serpentes (yılanlar) için 567.96'ya 
hkz.

.945 Rhynchocephalia

.95 Sauria (Kertenkele)

.96 Serpentes (Yılanlar)

.97 Archosauria
Omithischia, Pterosauria (pterodactyls), Saurischia, Thecodontia'yı içerir
567.97'yi, Omithischia ve Saurischia ile sınırlı dar anlamda dinozorlar için 
kullanın: çoğunun ya da tümünün nesli tükenmiş sürüngenleri kapsayan 
geniş anlamda dinozorlar için 567.9l'i kullanın

Krokodil (Timsah) için 567.98'e hkz.

.98 Krokodil

568 Fosil Aves (Kuş fosilleri)
Neomithes'i burada sınıflayın

.2 Archaeornithes, Hesperornithiformes, Ichthyomithiformes

.22 Archaeornithes

.23 Hesperornithiformes ve Ichthyomithiformes

.3 Charadriiformes, Ciconiiformes, Diatrymiformes, Gruiformes



.4 Anseriformes ve diğer su kuşları
Örnek: Gaviiformes, Pelecaniformes, Podicipedifo-rmes (Colymbiformes), 
Procellariiformes, Sphenisciformes

.5 Palaeognathae
Ratites'i burada sınıflayın
Aepyomithiformes, Apterygiformes, Caenagnathiformes, Casuariifoımes, 
Dinomithifoımes, Rheifoımes, Struthioniformes, Tinamiformes'i içerir

.6 Galliformes ve Columbiformes

.7 Psittaciformes, Piciformes, Trogoniformes, Cuculiformes,
Coiiiforınes

.8 Passeriformes, Coraciiformes, Apodiformes

.9 Falconiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes

569 Fosil Mammalia (Memeli fosilleri)
.1 Monotremata, Allotheria, Pantotheria

. 12 Monotremata
Prototheria'yı burada sınıflayın

. 17 Allotheria
Multituberculata, Triconodonta'yı kapsar

. 18 Pantotheria
Örnek: Symmetrodonta

.2 Marsupialia

.3 Unguiculata
Chiroptera için 569.4'e; Primat'lar için 569.8'e bkz.

.31 Edentata ve Pholidota
Palaeanodonta'yı burada sınıflayın

.32 Glires

.322 Lagomorpha

.323 Rodentia

.33 Insectivora

.34 Dermoptera

.35 Tillodontia

.36 Taeniodontia

.4 Chiroptera (Yarasalar)
Megachiroptera, Microchiroptera'yı kapsar



.5 Cetacea ve Sirenia
Archaeoceti, Desmostyliformes, Mysticeti, Odontoceti, Trichechiformes'i 
içerir
Deniz memelilerini, balinaları burada sınıflayın 

Pinnipedia için 569.74'e hkz.

.6 Paenungulata
Dinocerata, Embrithopoda, Hyracoidea, Pantodonta, Proboscidea, 
Pyrotheria'yı içerir

Sirenia için 569.5'e hkz.

.1 Ferungulata ve Protungulata
Paenungulata için 569.6'ya hkz.

.72 Perissodactyla
Ceratomorpha, Hippomorpha'yı içerir

.73 Artiodactyla
Ruminantia, Suiformes, Tylopoda'yı içerir

.74 Carnivora
Credonta, Fissipeda, Pinnipedia’yı içerir

.75 Protungulata
Astrapotheria, Condylarthra, Litoptema, Notoungulata, Tubulidentata’yı 
içerir

.8 Primat'lar
Anthropoidea, Prosimii'yi içerir 

Hominidae için 569.9'a hkz.

.9 Hominidae (İnsan soyu ve ataları)
Saygın bir yetkili tarafından Homo (insan) türüne ait olduğu söylenen 
herhangi bir kalıntı için 573.3’ü, başka bir türe ait olduğu açık olan kalıntılar 
için 569.9'u kulllanın

Tarih öncesi insan soyu için 573.3 e hkz.



570 Yaşam bilimleri
570'i, kendi başına sadece paleontolojinin geniş çaplı olarak ele alındığı eserler 
için kullanın; genel biyoloji için 574'ii kullanın

Paleontoloji için 560'a bkz.

ÖZET
572 İnsan ırkları
573 Fiziksel antropoloji
574 Biyoloji
575 Evrim ve genetik (Kalıtımbilim)
576 Mikrobiyoloji
577 Yaşamın genel doğası
578 Biyolojide mikroskop kullanımı
579 Biyolojik örneklerin toplanması ve saklanması

[571] [Kullanılmıyor]
En son Ib.Basım'da kullanıldı

572 İnsan ırkları
Fiziksel etnolojiyi burada sınıflayın
Etnoloji, kültürel etnoloji, etnografı 305.8'e alındı

.09 Tarihi, coğrafi,kişilere göre ele alış
Irkların kökenini 572.2'de, ırkların coğrafi dağılımını 572.9'da sınıflayın

.2 Irkların kökenleri ve fiziksel özellikleri
Belirli ırkların kökenleri ve fiziksel özelliklerini 572.8'de, nesli tükenmiş 
ırkların kökenleri ve fiziksel özelliklerini 573.3'de sınıflayın

Fiziksel farklılıkların nedenleri için 572.3'e hkz.
Irksal olmayan fiziksel özellikler için ayrıca 573'e hkz.

.3 Fiziksel farklılıkların nedenleri

.8 Belirli ırklar
Temel numara olan 572.8’e, 5.Tablo'dan 03-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Kelt ırkı 572.8916
Nesli tükenmiş ırkları 573.3'de sınıflayın

.9 Irkların coğrafi dağılımı
Temel numara olan 572.9'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin 
Asya ırkları 572.95
Belirli bir yerdeki belirli ırkları 572.8'de sınıflayın



.7

.8

Fiziksel antropoloji
İnsan biyolojik ekolojisini burada sınıflayın
İnsan ekolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri 304.2'de; Hominidae; yaşayan insan 
soyu ile ilgili kapsamlı eserleri 599.9'da sınıflayın

İnsan ırkları için 572'ye bkz.

Evrim ve insan soyunun genetiği
Temel nuniara olan 573.2'ye, 575.1-575.2 arasında 575'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin mutasyonlar 573.2292

Bkz. Kılavuz 573.2

Tarih öncesi insan soyu
Örnek: Cro-Magnon, Heidelberg, Java, Neanderthal, Peking, Rodezya 
insanlan
Piltdown insanının hilesi [eskiden 001.95], Pithecanthropus (Homo) erectus 
dahil
Nesli tükenmiş ırkları. Homo (insan) türüne ait olduğu söylenen fosilleri 
burada sınıflayın
Fosil Hominidae ile ilgili kapsamlı eserleri 569.9'da, çağdaş ırkların atalarını 
572.2'de sınıflayın

Çevrenin fizik üzerindeki etkileri

Pigmentasyon

Antropometri
Temel nuniara olan 573.6'ya, 611.1-611.9 arasında 61 Ti izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin karşılaştırmalı kemik incelemeleri 573.671; ancak 
kranyolojiyi (kafabilim) 573.7'de sınıflayın

Normal dışı boyutlar ve fizik için 573.8'e bkz.
Bkz. Kılavuz 573.6 ile 611

Kranyoloji (Kafabilim)

Normaldışı boyutlar ve fizik
Örnek: Cüceler, devler
Normaldışı boyutların patolojik yönlerini 616.043'de sınıflayın

574 Biyoloji
Belirli bir bitki ya da hayvan türüyle ilgili belirli bir süreç ya da sisteme ilişkin 
çalışmalar süreçle değil, türle birlikte sınıflanır. Örneğin bezelyelerin genetiği 
583.322 (575.1 ya da 581.15 değil)
Organizmanın türü ne olursa olsun biyolojide mikroskopiyi 578, organizmanın 
türü ne olursa olsun biyolojik örneklerin (spesimen) toplanması ve korunmasını 
579'da sınıflayın

Evrim için 575'e; mikrobiyoloji için 576'ya; botanik bilimleri için 580'e; 
zooloji bilimleri için 590'a bkz.
Bkz. Kılavuz 508 ile 574, 910,304.2



ÖZET
574.01-.09 Standart altbölümler 

.1 Fizyoloji

.2 Patoloji

.3 Gelişme ve olgunlaşma

.4 Anatomi ve morfoloji (biçimbilim)

.5 Ekoloji

.6 Ekonomik biyoloji

.8 Doku, hücre, molekül biyolojisi

.9 Organizmaların coğrafi ele alınışı

)1 Felsefe ve kuram
Yaşamın genel doğasım 577'de sınıflayın 

İstatistiksel matematik.015 195
Biyometriyi, biyoistatistiği [ikisi de eski 574.072] burada 
sınıflayın

Bkz. Kılavuz 519.5, Tl-015195 ile 001.422, Tl-072

.072 Araştırma
Biyometri ve biyoistatistik 574.015195'e alındı 

.072 4 Deneysel biyoloji
Doku ve organ kültürü dahil 

.075 Müze etkinlikleri ve hizmetleri
Biyolojik örneklerin toplanması ve saklanmasını 579’da sınıflayın 

.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Organizmaların coğrafi ele alınışını 574.9'da sınıflayın

.1 Fizyoloji
Deri (integümen) fizyolojisi dahil
Anatomi, morfoloji, fizyoloji ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Fizyopatoloji için 574.2l'e; gelişme ve olgunlaşma için 574.3'e; anatomi 
ve morfoloji için 574.4'e; doku biyolojisi için 574.H2'ye; hücre fizyolojisi 
ve patolojisi için 574.876'ya; genetik için 575.l'e bkz.

574.104
.11
.12
.13
.14
.16
.17
.18
.19

.104 

.104 2

ÖZET
[Bölgesel fizyoloji]

Dolaşım
Solunum
Beslenme ve metabolizma 
Salgılama ve boşaltım 
Üreme
Doku oluşumu (Histojenez) 
Hareketler ve kontrol süreçleri 
Biyofizik ve biyokimya

Özel konular

Bölgesel fizyoloji



.11

.113

.116

.12

.121

.124

.128

.13

.132

.133

.14

.16

.162

.163

.165

.166

.166 2 

.166 7 

.17

.188

.1882

Dolaşım

Dolaşım sıvıları 

Dolaşım organları 

Solunum

Oksijenli (Aerobik) solunum 

Hücrelerarası (İnterselüler) solunum 

Oksijensiz (Anaerobik) solunum 

Beslenme ve metabolizma 

Besinalma ve sindirme

Metabolizma
Anabolizma ve katabolizma
Belirli kimyasalların metabolizmasını 574.192'de sınıflayın 
Özümleme ve gıda depolaması dahil

Salgılama ve boşaltım 

Üreme

Partenojenez
Aseksüel (cinsel birleşme olmadan) üremeyi burada sınıflayın 

Bitkisel üreme için 574.165'e hkz.

Kuşakların birbirini izlemesi (metajenez)

Bitkisel üreme

Cinsel ilişki yoluyla üreme
Kuşakların birbirini izlemesi için 574.163'e hkz.

Cinsel birleşme (Konjügasyon)

Erdişilik (Hermafroditizm)

Doku oluşumu (histojenez)
Hücre farklılaşmasını 574.87612'de sınıflayın

Hareketler ve kontrol süreçleri 
Lokomosyonu burada sınıflayın

Denetim süreçleri
Homeostasis, fizyolojik denge, uyaranlara tepki dahil
Belirli bir işlevin denetimini, konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin 
solunum denetimi 574.12

Biyolojik ritmler ve kronobiyoloji



.19

574.191
.192

.191

.191 2 

.191 21 

.191 25 

.191 27

Biyofizik ve biyokimya
Belirli süreçler ya da canlı organizmaların fizik ve kimyasını, o süreç ve 
organizma ile birlikte sınıflayın. Örneğin solunum fiziği 574.12, hücre 
çekirdeklerinin kimyası 574.8732

ÖZET
Biyofizik
Biyokimya

Biyofizik
Organizmalardaki fiziksel olaylar, fiziksel öğelerin organizmalar 
üzerindeki etkileri

Organizmalardaki fiziksel olaylar

Hayatsal enerjiler (biyoenerjetik)

Canlılardan ışık yayılması (biyolüminesans)

Canlılarda elektrik oluşumu [biyoelektrisite (elektrofızyoloji)]

574.191 3-574.191 7 Dışsal güçlerin etkileri
Kapsamlı eserleri 574.191'de, patolojik etkileri 574.24'de sınıflayın

.191 3 Mekanik güçlerin etkileri

.191 32 Yerçekimsel güçler

.191 34 Hızlanma ve yavaşlama

.191 35 Basınç

[.191 36] Çarpma
Numara kullanılmıyor; 574.1913'de sınıflayın

.191 4 Ses ve ilgili titreşimlerin etkileri

.191 42 İnsan kulağının işitemeyeceği kadar düşük frekanslı titreşimler 
(sübsonik vibrasyonlar)

.191 43 Ses

.191 45 İnsan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı titreşimler 
(ultrasonik vibrasyonlar)

.191 5 Işınımların etkileri (Radyobiyoloji)

.191 51 Radyo dalgaları ve mikro dalgalar

.191 52 Kızılötesi ışınlar

.191 53 Günışığı

.191 54 Morötesi ışınlar

.191 55 X ışınlan



.191 56

.191 57 

.191 6 

.191 62 

.191 65

.191 67 

.191 7 

.191 9

.192

.192 01

.192 028

.192 1 

.192 12

.192 14

.192 18

Parçacık (partikül) ışınımlan
Örnek: Beta, gama, nötron ışınımları 
Kozmik ışınları 574.19157'de sınıflayın 

Kozmik ışınlar

Isı güçlerinin etkileri (termobiyoloji)

Yüksek ısılar 

Düşük ısılar
Dondurucu (kriyojenik) sıcaklıklar için 574.19167'ye bkz. 

Dondurucu (kriyojenik) ısılar biyolojisi (kriyobiyoloji)

Elektriğin ve manyetizmanın etkileri 

Yeryüzü dışı biyofizik
Biyoastronotiği burada sınıflayın
Temel numara olan 574.1919'a, 574.1913-574.1917 arasında 
574.19l'i izleyen numaralan ekleyin. Örneğin yerçekimi güçleri 
574.191932

Biyokimya
Biyokimyasallar, makromoleküler biyokimyasallar ile ilgili 
disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın
Biyolojik içeriği ile ele alınmamış biyokimyasallan 547'de, 
biyokimyasal içeriği ile ele alınmamış makro moleküler 
biyokimyasallan 547.7'de, sanayi biyokimyasını 660.63'de sınıflayın

Felsefe ve kuram
Kuramsal biyokimyayı 574.19282’de sınıflayın 

Yardımcı teknikler ve işlemler; araçlar, gereçler, malzemeler 
Analitik biyokimyayı 574.19285'de sınıflayın

574.192 1-574.192 7 Canlı maddelerin öğeleri 
Kapsamlı eserleri 574.192'de sınıflayın 

Biyosentez için 574.1929'a bkz.

Sıvılar, pigmentler, inorganik öğeleri 

Sıvılar
Örnek: Su 

Anorganik öğeler 
Örnek: Mineraller
Anorganik sıvıları 574.19212’de, anorganik pigmentleri 
574.19218'de sınıflayın

Pigmentler



.192 4

.192 5

.192 53

.192 54

.192 56

.192 58

.192 6 

.192 7 

.192 8

.192 82 

.192 83

.192 85 

.192 9 

.192 93 

.192 94 

.192 96 

.192 97

Organik (örgensel) bileşikler
Temel numara olan 574.1924'e 547.72-547.78 arasında 547.7'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin fosfolipidler 574.19247; 
ancak, enzimleri 574.1925, vitaminleri 574.1926, hormonları 
574.1927'de sınıflayın
Organik sıvıları 574.19212, organik pigmentleri 574.19218'de 
sınıflayın

Enzimler
Örnek: Hidrolazlar, transferazlar
Koenzimler, kofaktörleri burada sınıflayın

Yağ yakıcı (lipolitik) enzimler
Örnek: Lipazlar esterazlar, fosfatazlar

Karbonhidrat yakıcı (sakarolitik) enzimler
Örnek: Karbonhidrazlar, amilazlar, sellülazlar, maltazlar, 
emülsinler

Protein yakıcı (proteolitik) enzimler 
Örnek: Proteazlar 

Oksidoredüktazlar
Oksitleyici ve indirgeyici enzimler
Örnek: Oksidazlar, hidrojen gidericiler, zimazlar, katalazlar 

Vitaminler 

Hormonlar

Fiziksel, kuramsal, analitik biyokimya
Belirli oluşumlann fiziksel, kuramsal, analitik 
biyokimyasını 574.1921-574.1927'de sınıflayın

Kuramsal biyokimya

Fiziksel biyokimya
Biyosentez için 574.1929'a bkı.

Analitik biyokimya

Biyosentez

Lipidler (yağlar)

Karbonhidratlar

Proteinler

Pigmentler



.21

.22

.232 

.232 2 

.232 6 

.233 

.234 

.24

.292

.293

.295

.3

.31

Patoloji
Hastalık yapabilme yeteneğini (patojenite), doku yozlaşmasını (dejenerasyon) 
ölümü burada sınıflayın

Doku patolojisi (histopatoloji) için 574.828'e, hücre patolojisi 
(sitopatoloji) için 574.8765'e hkz

Fizyopatoloji
Fizyopatoloji, anatomi, morfoloji ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın
Temel numara olan 574.2l'e, 574.11-574.19 arasında 574.Ti izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin beslenme hastalıkları 574.213

Patolojik anatomi ve moıfoloji için 574.22'ye hkz.

Patolojik anatomi ve morfoloji
Teratolojiyi (ucubeler bilimi) burada sınıflayın
Temel numara olan 574.22'ye, 574.41-574.47 arasında 574.4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin dolaşım organlarının biçim bozuklukları 
574.221

Canlı organizmaların neden olduğu hastalıklar
Belirli organ ve sistem hastalıklarını 574.2l'de sınıflayın 

Asalak bitkilere bağlı hastalıklar 
Bakteri hastalıkları 
Mantar (fungal) hastalıkları 

Asalak hayvanlara bağlı hastalıklar 
Virüs ve riketsiya hastalıkları

Fiziksel ve kimyasal etkenlere bağlı hastalık ve yaralanmalar
Örnek: Hava, ışınımlar, kirlenme
Belirli organ ve sistem hastalıkları ve yaralanmalarım 574.2l'de sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 574.5222 ile 574.24, 363.73 

Bağışıklık (immünite)
Otoimmüniteyi (kendine bağışıklık), immünolojiyi (bağışıklık bilimi), 
immünogenetiği (kalıtsal bağışıklık), hücrelerin aracılık ettiği bağışıklığı 
burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 591.29 ile 616.079

Antijenler
Antikorlar
Bağışıklık reaksiyonları

Örnek: Aglütinasyon (kümeleşme), presipitasyon (çökelme), 
bütünleyici sabitleme (complement fixation), nötralleşme

Gelişme ve olgunlaşma
Doku oluşumu (histojenez) için 574.17'ye hkz.

Büyüme ve doku onarımı (rejenerasyon)



.32 Gametojenez
Yarıkromozomlu, asıl hücrecik, cinsiyet hücreleri dahil 
Meiosisi burada sınıflayın

.33 Embriyoloji (dölütbilim)

.332 Embriyolojik anatomi
Morfojenez (canlılarda dış oluşumlann evrimi) dahil

.333 Embriyolojik fizyoloji
Embriyolojik fizyoloji ve anatomi ile ilgili kapsamlı eserleri burada 
sınıflayın

Anatomi için 574.332’ye hkz.

.334 Gelişme evreleri

.36 Cinsel farklılaşma
Gametojenez için 574.32'ye hkz.

.37 Yaşlanma ve uzun yaşama

.372 Yaşlanma

.374 Uzun yaşama
Yeniden gençleşme (rejüvenasyon) dahil

.4 Anatomi ve morfoloji (biçimbilim)
Patolojik anatomi için 574.22'ye, embriyolojik anatomi için 574.332’ye 
hkz.

.41 Dolaşım organları

.42 Solunum organları

.43 Beslenme ve metabolizma organları

.44 Salgılama ve boşaltım organları

.46 Üreme organları

.47 Hareket organları ve deri

.5 Ekoloji
Uyum sağlama, davranış, biyomlar, ekosistemler, ekolojik ardıllığı burada 
sınıflayın

insan davranışları için 150’ye hkz.

ÖZET
Genel olarak alanlara, bölgelere, yerlere göre ele alış574.509 1 

.52 

.53 

.54 

.56 

.57

Özel ilişkiler ve çevre türleri 
Besinlere uyum
Havaya, iklime, mevsimlere uyum 
Üremede uyumlar 
Koruyucu uyumlar



.509 1 Genel olarak alanlar, bölgeler, yerlere göre ele alış
Belirli çevre türlerinin ekolojisini 574.526'da sınıflayın

.52 Belirli ilişkiler ve çevre türleri
Belirli göçler (migrasyon) dahil
Belirli ilişkilere ve çevre türlerine belirli uyumları 574.53-574.57'de 
sınıflayın

ÖZET
574.522 Organizmalar ve çevreleri arasındaki belirli ilişkiler 

.524 Sinekoloji (Türler arasındaki ilişkiler)

.526 Belirli çevre türleri

.529 Nadir ve tehlikeli türler

.522 Organizmalar ve çevreleri arasındaki belirli ilişkiler
Bu numaranın organizmalar ve çevreleri arasındaki ilişkiler ile ilgili 
kapsamlı eserler için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 574.5'de 
sınıflayın
Organizmalar ve belirli tür çevreler arasındaki ilişkileri 574.526'da 
sınıflayın

.522 2 Çevrenin belirli özelliklerinin organizmalar üzerindeki etkileri
Örnek: İklim, ateş, jeokimya, kirliliğin etkileri
Biyoklimatoloji (canlı-iklim ilişkileri) biyojeokimya (canlılar ve 
yer kimyası) dahil

Bkz. Kılavuz 574.5222 ile 574.24, 363.73 

.522 3 Organizmaların çevre üzerindeki etkileri

.524 Sinekoloji (Türler arasındaki ilişkiler)
Belirli çevre türlerinde sinekolojiyi 574.526'da sınıflayın 

.524 6 Gruplar

.524 7 Kommüniteler (Habitat denen bir alanda yaşayan popülasyonlar
topluluğu)

Rekabet, ekolojik konumlar dahil
Simhiyoz (iki değişik organizmanın birlikte yaşaması) için 
574.52482'ye, yırtıcılık için 574.53'e hkz.

.524 8 Popülasyonlar (Belirli bir coğrafik bölgeye yerleşen bir türün
bireylerinin oluşturduğu grup)

.524 82 Simbiyoz (iki değişik organizmanın birlikte yaşaması)
Kommensalizm, mütüalizm, konsortizm dahil 

Parazitizm (asalaklık) için 574.5249'a bkz.
.524 9 Parazitizm (asalaklık)

.526 Belirli çevre türleri
Bkz. Kılavuz 574.526 ile 574.909-574.92 

.526 2 Bölgesel çevreler



.526 21

.526 23

.526 3 

.526 32

.526 322 

.526 323 

.526 325

.526 36

.526 365 

.526 367 

.526 38 

.526 4

.526 404 

.526 42

.526 43

.526 44

Arktik çevreler
Buzul çevreleri dahil
Belirli arktik çevreleri, çevreyle birlikte sınıflayın. Örneğin 
tundralar 574.52644

Tropik çevreler
Belirli tropik çevreleri, çevreyle birlikte sınıflayın. Örneğin 
Tropikal bataklıklar 574.526325

Su çevreleri (Akvatik çevreler)

Tatlisu çevreleri
Limnolojiyi burada sınıflayın

Göller, küçük göller, tatlisu lagünleri

Nehirler ve ırmaklar

Sulu çevreler
Bataklıklar
Sulu alanlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Tuzlusulu alanlar için 574.52636'ya bkz.

Tuzlusu çevreleri
Örnek: Tuzlusu gölleri, tuzlusu lagünleri, tuzlusulu alanlar 
Deniz ekolojisini burada sınıflayın 

Haliçler 

Resifler 

Deniz kıyıları 

Kara çevreleri
Örnek: Fundalıklar, kırlar, dağlar, ekili alanlar
Sulu alanları 574.526325'de, deniz kıyılannı 574.52638'de 
sınıflayın

Alkali, kurak, yarıkurak çevreler için 574.5265'e, ada 
çevreleri için 574.5267'ye, kentsel çevreler için 574.5268'e 
hkz.

Toprak

Ormanlar, cangıllar, ağaçlık alanlar
Ormanlar, cangıllar, ağaçlık alanlar ile sadece ormanlar, 
sadece cangıllar ya da sadece ağaçlık alanlar için standart 
altbölümler eklenmiştir

Otlaklar, çayırlar, meralar
Otlaklar, çayırlar, meralar ile sadece otlaklar, sadece çayırlar, 
sadece meralar için standart altbölümler kullanılabilir

Tundralar



.526 5

.526 52

.526 7 

.526 8 

.529

Alkali, kurak, yan kurak çevreler
Tuzlalar, kum tepecikleri, kayalıklar dahil 

Kurak ve yarı kurak çevreler 
Örnek: Gür çalılıklar 
Çölleri burada sınıflayın 

Ada çevreleri 

Kentsel çevreler

Nadir ve tehlikeli türler
Yakın dönemlerde tükenmiş türler dahil

.53

.54

.542

.543

.56

.57

.6

.61

.65

.8

574.53-574.57 Belirli uyumlar
Kapsamlı eserleri 574.5'de sınıflayın

Besinlere uyum
Besin zincirleri, yırtıcılık dahil

Havaya, iklime, mevsimlere uyum 

Hava ve iklim
Örnek: İklime alışma (aklimatizasyon), sıcaklığa alışma 

Mevsimlere bağlı değişmeler 

Üremede uyumlar 

Koruyucu uyumlar

Ekonomik biyoloji

Yararlı organizmalar
Bkz. Kılavuz 580-590 ile 630, 641.3

Zararlı organizmalar

Doku, hücre, moleküler biyoloji
Belirli süreçlerin ve yapıların doku ve hücre fizyolojisi ve patolojisini burada 
sınıflayın

574.82
.87
.88

.82

.821

ÖZET
Doku biyolojisi
Sitoloji (hücrebilim, hücre biyolojisi)
Moleküler biyoloji

Doku biyolojisi

Doku fizyolojisi (histofizyoloji)
Doku oluşumu (histojenez) için 574.17’ye hkz.



.821 2 

.824 

.828 

.87

.872

Doku kimyası (histokimya)

Dokubilim (Histoloji)

Hasta dokular bilimi (histopatoloji)

Sitoloji (hücrebilim, hücre biyolojisi)
Koloniler dahil
Karşılaştırmalı sitolojiyi burada sınıflayın 
Genetiği 575.1'de sınıflayın

Hücre yapısı
Hücre anatomisinin belirli bileşenleri için 574.873-574.875'e bkz.

.873

.873 2

.873 22

.873 223

.873 224 

.873 28

.873 282 

.873 283 

.873 3

574.873-574.875 Hücre anatomisi ve fizyolojisinin belirli bileşenleri
Kapsamlı eserleri 574.87'de sınıflayın

Protoplazma
Çok ince yapıyı burada sınıflayın 

Çekirdek
Çekirdekçik, linin ağı, çekirdek zarı, çekirdek zarfı, çekirdek 
plazması (nükleoplazma) dahil

Kromozomlar
Nükleozomlar dahil
Sitogenetik, fizyolojik genetik, kromatin, genleri burada 
sınıflayın

Nükleik asitler için 574.87328'e bkz.

Çevrim ve çeviri
Bu numaranın sitogenetik ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 574.87322'de sınıflayın
Çevrim hatalarını ve bunların sonucu olan çeşitlemeleri 
575.2'de sınıflayın

Biyokimyasal genetik

Nükleik asitler
Nükleoproteinler ve nükleozidler, nükleazlar dahil 
Moleküler genetiği, nükleotidleri burada sınıflayın 

Deoksiribonükleik asit (DNA)

Ribonükleik asit (RNA)

Plastidler



.873 4 Sitoplazma
Blefaroplastlar, sentrozomlar, sitoskeleton, endoplazmik 
retikulum, Golgi cisimciği, mikrotübüller, mikrofilamentler, 
mikrotrabeculae, ribozomlar dahil
Organeller ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Plastidler için 574.8733'e; vakuoller ve vesiküller için 
574.874'e; zarlar için 574.875'e hkz.

.873 42 Mitokondria

.874 Vakuoller ve vesiküller
Örnek: Lisozomlar, peroksizomlar, alöron tanecikleri

.875 Hücre zarları ve hücre duvarı
Biyolojik iletimi burada sınıflayın

.876 Hücre fizyolojisi ve patolojisi
Hücre fizyolojisinin belirli bileşenleri için 574.873-574.875'e bkz.

.876 04 Özel konular

.876 041 Hücre biyofiziği

.876 042 Sitokimya (Hücre biyokimyası)

.876 1 Beslenme, metabolizma, gelişme
Büyüme, yenilenme (rejenerasyon) dahil 

.876 12 Hücre farklılaşması

.876 2 Hücre bölünmesi
Sitokinesis dahil

.876 22 Doğrudan bölünme (amitoz)

.876 23 Dolaylı bölünme (mitoz)
Kromatid, sentromer, kinetokor dahil 
Hücre çevrimini burada sınıflayın

.876 4 Solunum, boşaltım, hareket
Silia, flagella, bazal cisim dahil

.876 5 Sitopatoloji
Hücre yozlaşması (dejenerasyon) ve ölüm dahil

[.878] Karşılaştırmalı sitoloji
Numara kullanılmıyor; 574.87'de sınıflayın

.88 Moleküler biyoloji
Canlı organizmanın bir parçası ya da belirli bir sürecin moleküler 
biyolojisini o parça ya da süreçle birlikte sınıflayın. Örneğin çekirdeğin 
moleküler genetiği 574.8732



.9 Organizmaların coğrafi ele alınışı
Bkz. Kılavuz 508 ile 574, 910, 304.2

.909 Genel olarak alan, bölge, yere göre ele alış
Temel numara olan 574.909'a, 2.Tablo'dan 11-19 notasyonunda —Ti 
izleyen numaralan ekleyin. Örneğin çöl biyolojisi 574.90954; ancak 
ada biyolojisini (insular biyoloji) 574.9l'de, hidrografik biyolojiyi 
574.92'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 574.526 ile 574.909-574.92 

.91 Ada biyolojisi
Temel numara olan 574.9 Te, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Hawai Adalarının biyolojisi 574.91969

Bkz. Kılavuz 574.526 ile 574.909-574.92

.921-.928

.929

.93-.99

Su biyolojisi Deniz biyolojisi
Belirli kıtaların, ülkelerin, yerlerin deniz ve tatlisu biyolojisi ile ilgili 
kapsamlı eserleri 574.93-574.99'da sınıflayın
Plankton ve nöstonları burada sınıflayın

Bkz. Kılavuz 551.46 ile 574.92; 574.526 ile 574.909-574.92

Deniz biyolojisi
Temel numara olan 574.92'ye, 551.461-551.468 arasında 551.46'yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Akdeniz'de deniz yaşamı 
574.922; ancak Atlantik Okyanusu'nun Antarktik çevresindeki sularını 
574.924'de, Pasifik Okyanusu'nun Antarktik çevresindeki sularını 
574.9258'de, Hint Okyanusunun Antarktik çevresindeki sulannı 
574.927'de, Antarktik ile ilgili kapsamlı eserleri 574.924'de sınıflayın
Belirli kıtaların, ülkelerin, yerlerin deniz biyolojisini 574.93-574.99'da 
sınıflayın

Tatlisu biyolojisi (Limnetik biyoloji)
Temel numara olan 574.929'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin New York göllerinin su biyolojisi 574.929747

Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere, yeryüzü dışındaki dünyalara göre ele 
alış

Belirli kıtalar, ülkeler, yerlerin deniz ve tatlisu biyolojisi ile ilgili 
kapsamlı eserlerini; belirli kıtalar, ülkeler, yerlerin deniz biyolojisini 
burada sınıflayın
Temel numara olan 574.9'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin.
Örneğin astrobiyoloji (yıldızlar biyolojisi) 574.999
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlerin tatlisu biyolojisini 574.929'da sınıflayın



Evrim ve genetik (kalıtımbilim)
Belirli bir sürecin ya da yapının evrimini süreç ya da yapıyla birlikte 
sınıflayın. Örneğin biyoritmlerin evrimi 574.1882

insan türünün evrimi için 573.2'ye, bitkilerin evrimi için 581 J8'e, 
hayvanların evrimi için 591.38’e hkz.
Bkz. Kılavuz 231.765 ile 213,575; 560 ile 575; 573.2

.001 Felsefe
Kuramı 575.0l'de sınıflayın

Standart altbölümler
Kuram

Modem kuramlar
Darwinci ve Yeni Darwinci kuramlar

.002-.009

.01

.016

.016 2

.016 3 

.016 5 

.016 6

Doğal seçilme ve çevreye en uygun olanın hayatta kalması 
kuramları

Ortojenez (önceden belirlenmişe benzeyen yönler doğrultusunda 
evrim)
Mutasyon kuramları (Birden meydana gelen kalıtsal değişmeler 
üzerindeki kuramlar)
Lamarkcı ve Yeni Lamarkcı teoriler

Edinilmiş özelliklerin, kalıtım, organların kullanılmasının ve 
kullanılmamasının kalıtsal etkileri üzerindeki kuramlar

.1 Genetik
Kalıtımı burada sınıflayın
İnsanoğlunun genetiğini 573.2l'de sınıflayın

Sitogenetik (fizyolojik genetik) için 574.87322'ye, moleküler genetik için 
574.87328'e, çeşitlenme için 575.2'ye, bitkilerin genetiği için 581.15’e, 
hayvanların genetiği için 591.15'e hkz.

.107 24 Deneysel genetik
Kopyalama, gen ayırma, yeniden birleştirilmiş (recombinant) 
DNA dahil
Genetik mühendisliğini burada sınıflayın
Deneysel genetik ve sanayi genetik mühendisliği ile ilgili 
kapsamlı eserleri 660.65'de sınıflayın

. 11 Genetik yasaları
Örnek: Weismann, Gallon Yasaları
Mendel yasalarını burada sınıflayın

.12 Genetik yapı
Genotipler (canlının genetik yapısı), fenotipler (bir canlının kalıtsal 
yapısının dıştaki görünür ifadesi) dahil

.13 Kalıtım ve çeşitlenmeyi etkileyen etmenler
Rastgele düzenler, yeniden birleşme dahil



.131

.132

.133

.134

.137

.15

[-22]

[.28]

.292

[.293]

Çevresel etmenler (mutagenler) [eskiden 575.22]
Örnek: Kimyasallar, ışınımlar

Birbirleriyle hısımlığı olmayan iki canlının birleştirilmesi 
(outbreeding)

Melezler (Hybrid) dahil

Kan hısımlığı olan canlıların birleştirilmesi (Inbreeding) 
Türlerarası döllenme (interfertilite)
Soyaçekim (atavizm)

Popülasyon genetiği
Belirli bir özelliği konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin kan hısımlığı olan 
canlıların birleştirilmesi (inbreeding) 575.133

Çeşitlenme (türünebenzemezlik)
Allele, nondisjonksiyon, poliploidi, transdüksiyon, transformasyon, 
transposon (atlayan genler) dahil

Kalıtım ve çeşitlenmeyi etkileyen çevresel etmenler
575.13l'e alındı

Çeşitlenmeler
Numara kullanılmıyor; 575.2'de sınıflayın

Ani sapmalar
Anöploidi, çaprazlama, tersinme, yer değiştirme

Mutasyonlar
Kalıtımsal özellikte ani sapmalar

Değişimler
Numara kullanılmıyor; 575.29'da sınıflayın

575.5-575.9 Evrimin belirli konuları
Kapsamlı eserleri 575'de, kuramları 575.0l'de, genetiğin evrimdeki rolünü 
575.1'de sınıflayın

.5 Cinsel seçilme yoluyla evrim

.7 Evrim döngüleri
Türlerin dönemsel (periyodik) çoğalması ve yaygın biçimde tükenmesi

.9 Cinslerin başlangıcı ve evrimi

Mikrobiyoloji
Mantarlar için 589.2'ye, algae için 589.3'e, bakteriler için 589.9'a, protozoa 
için 593.l'e hkz.

.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Mikropların coğrafi olarak ele alınışım 576.19'da sınıflayın



.1 Süreçler, parçalar, dağılım
Riketsiyalar ve virüslerin süreçlerini, parçalarını, dağılımını 576.6'da 
sınıflayın

.11 Fizyoloji
Temel numara olan 576.1 l'e, 574.11-574.19 arasında 574.1'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin anaerobik (oksijensiz) solunum 576.1128

Genetik için 576.139'a bkz.

. 13 Gelişme, olgunlaşma, genetik

. 131 -. 137 Belirli evreler
Temel numara olan 576.13'e, 574.31-574.37 arasında 574.3'ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin mikropsal büyüme 576.131

.138 Evrim

.139 Genetik

.14 Anatomi ve morfoloji (biçimbilim)

.15 Ekoloji (canlı-çevre ilişkileri bilimi)

.16 Ekonomik mikrobiyoloji

.162 Faydalı mikro organizmalar
Faydalı gıda mikro organizmalarını 576.163'de sınıflayın

.163 Gıda mikrobiyolojisi
Gıdalarda oluşan mikro organizmalar

. 165 Zararlı mikro organizmalar
Toksik, hastalık yapıcı, tiksindirici
Zararlı gıda mikro organizmalannı 576.163'de sınıflayın

.19 Mikropların coğrafi olarak ele alınışı
Temel numara olan 576.19'a, 574.909-574.999 arasında 574.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin tatlisu mikro organizmaları 576.1929

.6 Rikketsiyalar ve virüsler

.62 Riketsiyalar
Chlamydiales için 589.93'e hkz.

.64 Virüsler
Virolojiyi (virüsbilim) burada sınıflayın 
İnterferonlar 591.295'e alındı

.648 Virüs türleri

.648 2 Bakteri virüsleri (bakteriyofajlar)



.648 3

.648 4

Bitki virüsleri
Örnek: Mozaik tütün virüsü 
Viroidler dahil
Bakteri virüslerini 576.6482'de sınıflayın 

Hayvan virüsleri 
Priyonlar dahil
Örnek: Adenovirüsler, bunyavirüsler, koronavirüsler, herpes 
virüsleri, miksovirüsler, papovavirüsler, paramiksovirüsler, 
pikomavirüsler, poksvirüsler, retrovirüsler, rabdovirüsler, 
togavirüsler

577 Yaşamın genel doğası
Yaşamın kökeni ve başlangıcı, yaşam için gerekli koşullar, yaşayan ve yaşamayan 
maddeler arasındaki farklar

578 Biyolojide mikroskop kullanımı
.4 Mikroskopların kullanılması

Fotomikrografi (mikroskopta görülenlerin resmini çekme) dahil
Temel numara olan 578.4'e, 502.822-502.825 arasında 502.82'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin elektron mikroskoplarının kullanımı 578.45

.6 Lam hazırlanması
Sabitleme, boyama, mikrotomi dahil

Bitki dokularının lamlarının hazırlanması için 578.8'e, hayvan 
dokularının lamlarının hazırlanması için 578.9'a hkz.

.8 Bitki dokularından lam hazırlama

.9 Hayvan dokularından lam hazırlama

579 Biyolojik örneklerin toplanması ve saklanması
.1 iskeletlerin hazırlanması

.2 Örneklerin bütününü saklama
Kadavraya ilaç verme, mumyalama, salamuraya yatırma 

Taksidermi için 579.4'e hkz.

.4 Taksidermi (Hayvanın derisini otla doldurarak canlısına benzetme)

.6 Toplama ve taşıma teknikleri

580 Bitki bilimleri (botanik bilimler)
580'i sadece paelobotaniği geniş olarak ele alan eserler için kullanın. Genel 
bitkibilim (botanik) için 58 Ti kullanın

Paleohotanik için 561 'e hkz.
Bkz. Kılavuz 580-590; 580-590 ile 630, 641.3



ÖZET
580.74 Müzeler, koleksiyonlar, sergiler
581 Bitkibilim
582 Spermatophyta (Tohumlu bitkiler)
583 Dicotyledones (Çift çenekliler)
584 Monocotyledones (Tekçenekliler)
585 Gymnospermae (Pinophyta)
586 Cryptogamia (Tohumsuz bitkiler)
587 Pteridophyta (Damarlı cryptogamlar)
588 Bryophyta
589 Thallobionta (Thallophyta) ve Prokaryotae

.74 Müzeler, koleksiyonlar, sergiler
Damarlı bitkiler, spermatofıtler, angiospermler, dicotyledonlarla sınırlı 
herbaryumları ve botanik bahçelerini burada sınıflayın
l.Tablo'dan —074'de belirtildiği gibi eklemeyin
Yukarıda sıralanan gruplann dışındaki gruplarla sınırlı herbaryumlar ve 
botanik bahçelerini belirli grupla birlikte sınıflayın. Örneğin 
gymnospermlerden oluşan dekoratif olmayan bahçeler 585.074

.742 Herbaryumlar
Kurubitki koleksiyonları
Temel nuniara olan 580.742'ye, 2.Tablo'dan 1 ya da 3-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Avustralya herbaryumları 580.74294

.744 Botanik bahçeleri
Temel nuniara olan 580.744'e, 2.Tablo'dan 1 ya da 3-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Almanya botanik bahçeleri 580.74443

581 Bitkibilim
Belirli bir bitki ya da bitki grubuyla ilgili belirli bir süreç ya da sistemle ilgili 
çalışmalar, süreç ya da sistemle değil, bitki ya da grupla birlikte sınıflanır. 
Örneğin bezelyelerin genetiği, 581.15 değil, 583.322'de sınıflanır
Bitki türü ne olursa olsun mikroskopiyi 578'de, bitki türü ne olursa olsun botanik 
örneklerin toplanması ve saklanmasını 579'da sınıflayın

Belirli bitkiler ve bitki gruplan için 582-589'a bkz
Bkz. Kılavuz 581

ÖZET
581.01-.09 Standart altbölümler 

.1 Bitkilerin fizyolojisi

.2 Bitkilerin patolojisi

.3 Bitkilerin gelişmesi ve olgunlaşması

.4 Bitkilerin anatomisi ve morfolojisi

.5 Bitkilerin ekolojisi

.6 Ekonomik botanik

.8 Doku, hücre, moleküler botanik

.9 Bitkilerin coğrafi ele alınışı



.072 Araştırma

.072 4 Deneysel botanik
Doku ve organ kültürü, genel botanik çalışmalar için belirli 
bitkilerin ve bitki gruplarının kullanılması dahil

.074 Müzeler, koleksiyonlar, sergiler
Herbaryumları 580.742, botanik bahçelerini 580.744'de sınıflayın

.075 Müze etkinlikleri ve hizmetleri
Bitki türü ne olursa olun botanik örneklerinin toplanması ve 
saklanmasını 579'da sınıflayın

.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Bitkilerin coğrafi olarak ele alınışını 581.9'da sınıflayın

.1 Bitkilerin fizyolojisi
Tarımsal bitkilerin fizyolojisini; anatomi, morfoloji, fizyoloji ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Mikrofizyolojiyi 581.8'de sınıflayın

Patolojik fizyoloji için 581.21'e; gelişme ve olgunlaşma için 581.3'e; 
anatomi ve morfoloji için 581,4'e hkz.

ÖZET
581,104 [Bölgesel fizyoloji]

.11 Dolaşım

.12 Solunum ve bitkilerin su kaybetmesi (Transpirasyon)

.13 Beslenme ve metabolizma

.14 Salgılama ve boşaltım

.15 Genetik

.16 Üreme (Soyun devamı)

.17 Doku oluşumu (Histojenez)

.18 Hareketler ve denetim süreçleri

.19 Biyofizik ve biyokimya

.104 Özel konular

. 104 2 Bölgesel fizyoloji

.104 25 Gövdeler

. 104 27 Yapraklar ve bileşik yapraklar

.104 28 Kökler

. 11 Dolaşım

.113 Dolaşım sıvıları

.116 Dolaşım organları

.12 Solunum ve bitkilerin su kaybetmesi (Transpirasyon)

.121 Aerobik solunum (Oksijenli solunum)



.124

.128

.129

.13

.132

.133

.1334 

.133 42

.133 43 

.133 45 

.133 46 

.133 5 

.133 54

.133 56

.133 8 

.14

.152

.158

.159

Hücrelerarası solunum

Anaerobik solunum (Oksijensiz solunum)

Bitkilerin su kaybetmesi (Transpirasyon)

Beslenme ve metabolizma 

Besin alımı ve sindirim 

Metabolizma
Anabolizma (yapıcı metabolizma) ve katabolizma (yıkıcı 
metabolizma)
Özümleme (asimilasyon) dahil 
Nitrojen sabitlenmesini 589.90133'de sınıflayın 

Besin sentezi 

Fotosentez
Kloroplastlan 581.8733'de sınıflayın 

Kemosentez 

Protein sentezi 

Lipid sentezi 

Maden metabolizması

Çevrede çok bulunan elemanlar
Örnek; Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, 
sodyum tuzları, kükürt

Çevrede az bulunan elemanlar (Eser elemanlar)
Örnek: Alüminyum, bor, bakır, manganez, molibden, selen, 
silis, çinko

Besin depolanması

Salgılama ve boşaltım
Bitkilerin su kaybetmesi için 581.129'a hkz.

Genetik
Fizyolojik genetiği 581.87322'de sınıflayın

Kalıtım ve çeşitlenmede çevre etmenleri

Çeşitlenmeler
Örnek: Melezler

Ani değişimler için 581.159'a hkz.

Ani değişimler



.1592 Mutasyonlar
Kalıtımsal nitelikteki ani yapay ve doğal sapmalar 
Işınımların etkisi (radyojenetik) dahil 

[.159 3] Değişmeler
Numara kullanılmıyor; 581.159'da sınıflayın

.16 Üreme (Soyun devamı)
Temel numara olan 581.16'ya, 574.162-574.166 arasında 574.16'yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin bitkisel üreme 581.165

. 17 Doku oluşumu (Histojenez)

. 18 Hareketler ve denelim süreçleri
Uyarılara gösterilen tepkiyi burada sınıflayın

. 182 Çatlama
Eski başlık: Su alımına (hidrasyon) bağlı hareketler

. 183 Büyüme hareketleri

.183 2 Yönelim (tropizma)

.183 3 Nastik (uyartı yönle ilgili olmayan yönelim) hareketleri

.184 T urgor hareketleri

.185 Yönerim (Nütasyon) ve her yöne dönerek büyüme
(Sirkümnütasyon)

Örnek: Filizlerin sarılışı

. 188 Denetim süreçleri
Fizyolojik denge dahil
Belirli bir işlevin denetimini işlevle birlikte sınıflayın. Örneğin 
solunumun denetlenmesi 581.12

.188 2 Biyolojik ritmler

.19 Biyofizik ve biyokimya
Temel numara olan 581.19'a, 574.191-574.192 arasında 574.19'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin enzimler 581.1925
Belirli süreçlerin ya da bitki parçalarının fiziği ve kimyasını süreç ya da 
parçayla birlikte sınıflayın. Örneğin metabolizma kimyası 581.133

.2 Bitkilerin patolojisi
Patojenezi, dejenerasyonu, ölümü, tahribatı; patolojik süreçlere örnek olarak 
kullanılan tarımsal bitkileri burada sınıflayın
Histopatolojiyi 581.828'de, hücre patolojisini 581.8765'de, tanmsal bitkiler 
patolojisini 632'de sınıflayın

.21 Patolojik fizyoloji
Temel numara olan 581.21'e, 581.11-581.19 arasında 581. l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin metabolizmanın patofizyolojisi 581.2133



.22 Patolojik anatomi
Teratolojiyi (Ucubeler bilimi) burada sınıflayın
Temel numara olan 581.22'ye, 581.41-581.49 arasında 581.4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin köklerin patolojik anatomisi 581.2298

.23-.29 Hastalıklar ve bağışıklık
Temel numara olan 581.2'ye, 574.23-574.29 arasında 574.2'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin hastalıklara direnç 581.29

.3 Bitkilerin gelişme ve olgunlaşması
Histojenez için 581,17'ye hkz.

.31 -.37 Cinsiyet ve belirli evreler
Temel numara olan 581.3'e, 574.31-574.37 arasında 574.3'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin büyüme 581.31

.38 Evrim
Genetiği 581.15'de sınıflayın

.4 Bitkilerin anatomi ve morfolojisi
Tarımsal bitkilerin anatomi ve morfolojisini burada sınıflayın
Anatomi, morfoloji, fizyoloji ile ilgili kapsamlı eserleri 581. l'de; anatomik 
embriyolojiyi 581.332'de; mikro anatomiyi 581.8'de sınıflayın

Patolojik anatomi için 581.22'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 581

.41 Dolaşım organları
Örnek: Katmandoku (kambiyum), kalburlu borular (floem), vasküler 
demetler, su ileten borular (ksilem)

.42 Solunum organları
Örnek: Koruyucu hücreler, hücrelerarası sistemler, mercimekçikler 
(lentisel), gözenekler (stomata)

.43 Beslenme ve metabolizma organları
Yapraklar ve bileşik yapraklar için 581.497'ye hkz.

.44 Salgılama ve boşaltım organları
Gözenekler ve mercimekcikler için 581.42'ye hkz.

.46 Üreme organları
Tohumlu bitkilerin üreme organlarını 582.046'da, çiçekli bitkilerin üremî 
organlarını 582.130446'da sınıflayın

.47 Örtücü (integümenter) organlar ve hareket organları
(Epidermis: Kabuk)

Dokunaçlar (tentakül), dikenler dahil



.49 Bölgesel anatomi
Bölgesel anatomi ve fizyoloji ile ilgili kapsamlı eserleri 581.1042'de 
sınıflayın

.495 Gövdeler

.497 Yapraklar ve bileşik yapraklar

.498 Kökler

.5 Bitkilerin ekolojisi
Bitkilerin uyum sağlaması ve davranışlarını burada sınıflayın
Temel numara olan 581.5'e, 574.52-574.57 arasında 574.5'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin bitki toplulukları (kommüniteler) 581.5247
Botanik paleoekojisini 561.l'de sınıflayın

.6 Ekonomik botanik
Bkz. Kılavuz 580-590 ile 630, 641.3

.61 Yararlı bitkiler
Yenilebilen ve tıpta kullanılan bitkiler için 581.63'e, sanayi ve
teknoloji açısından değeri olan bitkiler için 581.64'e bkz.

.63 Yenilebilen ve tıpta kullanılan bitkiler
Otlan burada sınıflayın

.632 Yenilebilen bitkiler

.634 Tıpta kullanılan bitkiler

.64 Sanayi ve teknoloji açısından değeri olan bitkiler

.65 Zararlı bitkiler
Allerjenik (allerjiye neden olan) bitkiler için 581.67'ye; zehirli bitkiler 
için 581.69'a bkz.

.652 Zararlı otlar

.67 Allerjenik bitkiler

.69 Zehirli bitkiler

.8 Doku, hücre, moleküler botanik
Temel numara olan 581.8'e, 574.82-574.88 arasında 574.8'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin fizyolojik genetik 581.87322

Histojenez için 581.17'ye bkz.

.9 Bitkilerin coğrafi olarak ele alınışı
Temel numara olan 581.9’a, 574.909-574.999 arasında 574.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çöl bitkileri 581.90954



582-589 Belirli bitkiler ve bitki grupları
* ile belirtilmiş her altbölüme aşağıdaki gibi ekleyin:

04 Süreçler ve parçalar
Temel numara olan 04'e 581.1-581.8 arasında 58l'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin genetik 0415 
Müze etkinlikleri ve hizmetler

Botanik örneklerinin toplanması ve saklanmasını 579'da 
sınıflayın

Tarihsel, coğrafi, kişilere göre ele alış
Genel olarak alanlar, bölgeler, yerlere göre ele alış 

Hava ve su
Belirli kıtalann, ülkelerin, yerlerin hidrografik 
botaniğini 093-099'da sınıflayın 

Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış

075

09
091
0916

093-099
Kapsamlı eserleri 58l'de sınıflayın

582 Spermatophyta (Tohumlu bitkiler)

.001-.006 

.007 

.007 4

.008

.009

Kapalitohumlular (Angiospermae) için 583-584'e;açıktohumlular 
(Gymnospermae) için 585'e bkz.

Standart altbölümler

Eğitim, araştırma; ilgili konular

Müzeler, koleksiyonlar, sergiler
Bütün olarak tohumlu bitkileri kapsayan herbaryumlan ve botanik 
bahçelerini 580.74'de sınıflayın

İnsan türlerine göre tarih ve tanım

Tohumlu bitkilerle ilgili çalışmalann tarihi, coğrafi, kişilere göre 
ele alınışı

Tohumlu bitkilerin coğrafi ele alınışını 582.09'da sınıflayın

582.01-582.09 Süreçler, parçalar, dağılım 
Kapsamlı eserleri 582'de sınıflayın

.01-.03 Fizyoloji, patoloji, gelişme, olgunlaşma
Temel numara olan 582.0'a, 581.1-581.3 arasında 58l'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin üreme 582.016

.04 Anatomi ve morfoloji
Anatomi, morfoloji, fizyoloji ile ilgili kapsamlı eserleri 582.01; patolojik 
anatomiyi 582.022; anatomik embriyolojiyi 582.0332; mikroanatomiyi 
582.08'de sınıflayın



.041-.044 Dolaşım, solunum, beslenme, metabolizma, salgılama, boşaltım 
organlan

Temel numara olan 582.04'e, 581.41-581.44 arasında 581.4'ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin solunum organlan 582.042

.046 Üreme organlan
Çiçekli bitkilerin üreme organlannı 582.130446'da sınıflayın

.046 3 Tohum üreten organlar
Çiçekler ve parçalan 582.1304463'e alındı

.046 4 Meyve

.046 7 Tohumlar

.047-.049 Hareket organlan ve örtücü tabakalar; bölgesel anatomi
Temel numara olan 582.04'e, 581.47-581.49 arasında 581.4'ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin gövdeler 582.0495

.05-.08 Ekoloji; ekonomik, doku, hücre, moleküler botanik
Temel numara olan 582.0'a, 581.5-581.8 arasında 58l'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin ekoloji 582.05

.09 Coğrafi ele alış
Temel numara olan 582.09'a, 574.909-574.999 arasında 574.9'u izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin tohumlu çöl bitkileri 582.090954

.1 Taksonomik olmayan gruplamalar
Bkz. Kılavuz 582.1 ile 635.9

.12 *Otsu bitkiler
Çiçekli otsu bitkiler için 582.13'e; otsu fundalar ve asmalar için 
582.14'e bkz.

. 13 *Otsu çiçekli bitkiler
Yabançiçeklerini, çiçekli bitkiler (angiospermae) ile ilgili kapsamlı 
eserleri burada sınıflayın
Odunsu çiçekli bitkileri 582.15'de sınıflayın

Dicotyledonlar için 583'e; Monocotyledonlar için 584’e bkz.

Üreme organlan

Çiçekler ve organlan [eskiden 582.0463]
Dişi organlar, eril organlar, polenler, yumurtalıklar dahil 

Müzeler, sergiler, koleksiyonlar

.130 446 

.130 446 3

.130 74
Bütün olarak çiçekli bitkileri (angiospermae) kapsayan 
herbaryumlar ve botanik bahçelerini 580.74'de sınıflayın

*Otsu fundalar ve asmalar

*582-589'da belirtildiği gibi ekleyin



.15

.16

*Odunsu bitkiler
Ağaçlar için 582.16'ya; odunsu fundalar için 582.17’ye; odunsu 
asmalar için 582.18'e hkz.

Ağaçlar
Dendrolojiyi (ağaçlar ve çalılar bilimi) burada sınıflayın

.16001-.160 08 

.160 09

.160 1-.160 8

.160 9

.17

.18

Standart altbölümler

Dendrolojinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı
Ağaçların coğrafi olarak ele alınışını 582.1609'da sınıflayın

Süreçler ve parçalar
Temel numara olan 582.160'a, 581.1-581.8 arasında 58l'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin ekoloji 582.1605
Orman, cangıl, ağaçlık çevrelerin ekolojisi ile ilgili kapsamlı 
eserleri 574.52642'de sınıflayın

Coğrafi ele alış
Temel numara olan 582.1609'a, 574.909-574.999 arasında 574.9'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin çöl ağaçları 582.16090954

*Odunsu fundalar
Fundalar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Otsu fundalar için 582.14'e hkz.

*Odunsu asmalar
Asmalar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Otsu asmalar için 582.14'e hkz.

> 583-584 Angiospermae (Kapalitohumlular veya çiçekli
bitkiler)

Kapsamlı eserleri 582.13'de sınıflayın 
Bkz. Küavuz 583-584

583 *Dicotyledones (Çift çenekliler)
ÖZET

583.1 İlkel takımlar
.2 Diskçiçekli bitkiler
.3 Leguminales, Rosales, Saxifragales, Hamamelidales, Cunoniales
.4 Myrtales, Lythrales, Loasales, Passiflorales, Cucurbitales, Cactales,

Umbellales
.5 Rubiales, Valerianales, Bignoniales, Asterales, Campanales, Goodeniales
.6 Ericales, Primulales, Myrsinales, Ebenales, Styracales, Araliales
.7 Apocynales, Loganiales, Gentianales, Polemoniales, Boraginales, Solanales
.8 Personales, Lamiales, Verbenales, Plantaginales
.9 Apetalae (Taçyapraksızlar)

*582-589'da belirtildiği gibi ekleyin



.1 îlkel takımlar

ÖZET
583.11 Ranales, Dilleniales, Magnoliales, Annonales, Berberidales

.12 Sarraceniales, Rhoeadales, Cruciales, Resedales

.13 Capparidales, Violales, Bixales

.14 Pittosporales ve Polygalales

.15 Caryophyllales ve Tamaricales

.16 Guttiferales, Theales, Ochnales

.17 Malvales

.19 Tiliales

. 11 Ranales, Dilleniales, Magnoliales, Annonales, Berberidales

.111 *Ranales
Cabombaceae, Ceratophyllaceae (suzambağı güler)
Helleboraceae, Nymphaeaceae (nilüfergiller), Paeoniaceae, 
Podophyllaceae, Ranunculaceae (düğün çiçeği,basur otu, kaplanboğan 
şakayıkVyi içerir
Bilinen adları: Bıldırcınotu, anemon, kara çöpleme, akasma (filbahri), 
hasekiküpesi, hezaren, deliotu, boğanotu, şakayık, öküzgözü
Zambaklar ile ilgili kapsamlı eserleri 584.324'de sınıflayın

.112 ^Dilleniales
Dilleniaceae, Crossosomataceae'yi içerir

Connaraceae için 583.28'e; Brunetliaceae için 583.397'ye hkz.

.114 ^Magnoliales
Magnoliaceae (manolyagiller), Cercidiphyllaceae,
Himantandraceae, Illiciaceae, Lactoridaceae, Schisandraceae, 
Trochodendraceae, Winteraceae'yi içerir
Bilinen adları: Lale ağacı, şemsiye ağacı, sarıkavak

Canellaceae için 583.138'e hkz.

.115 * Annonales
Annonaceae (Hintayvasıgiller), Eupomatiaceae'yi içerir 
Bilinen adları: Hintayvası, sığıryüreği, tarçınelması

.117 *Berberidales
Berberidaceae (dikenüzümügiller), Circaeasteraceae,
Lardizabalaceae, Menispermaceae, Nandinaceae, Sargentodoxaceae'yi 
içerir
Bilinen adları: Kadıntuzluğu, amberberis, mayıselması (ABD'ye 
özgü meyvesi yenir bir bitki)

. 12 Sarraceniales, Rhoeadales, Cruciales, Resedales
*582-589'da belirtildiği gibi ekleyin



,121 *Sarraceniales
Sarraceniaceae (ibrikotugiller), Droseraceae (böcekçil bitkiler)’yi 
içerir
Bilinen adları: Sinekkapan
îbrikotu bitkileri ile ilgili kapsamlı eserler dahil
Böcekçil bitkiler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Sütümsü özsuyu olan ibrikotu bitkilerini 583.72'de sınıflayın

Byblidaceae için 583.141'e; Cephalotaceae için 583.38'e; 
Lentibulariaceae için 583.81'e; Nepenthaceae için 583.922'ye bkz.

.122 * Rhoeadales
Fumariaceae (fumitory ), Papaveraceae (poppy)’yi 
içerir
Bilinen adlan: Kanayankalp, kanlıkök, kırlangıçotu

.123 *Cruciales
Brassicaceae (Cruciferae, hardalgiller)’yi içerir
Bilinen adlan: bok choy, broccoli, Brüksel filizleri, lahana, 
şekerpüskülü, attuıpu, İcale, turplar, rutabaga, çobankesesi, tatlı turp, 
turnip, duvarçiçeği, suteresi

*Resedales
Resedaceae (muhabbetçiçeğigiller)’yi içerir 

Capparidales, Violales, Bixales

*Capparidales
Capparidaceae (gebreotlan ), Moringaceae (banağacıgiller), 
Tovariaceae'yi içerir
Bilinen adı: Örümcekçiçeği

.135 * Violales
Violaceae (menekşegiller)'yi içerir 
Bilinen adı: Hercaimenekşe

Afrika menekşeleri için ayrıca 583.81'e bkz.

.138 *Bixales
Bixaceae (annatto), Achatocarpaceae, Canellaceae 
(yabantarçınıgiller), Cistaceae, Cochlospermaceae, Flacourtiaceae, 
Hoplestigmataceae, Samydaceae'yi içerir
Bilinen adı: Düğünçiçeği ağacı

Lacistemataceae için 583.925'e bkz.

.14 Pittosporales ve Polygalales

.124

.13

.131

*582-589'da belirtildiği gibi ekleyin



.141 *Pittosporales
Pittosporaceae (yapışkantohumlugiller), Byblidaceae, 
Stegnospermaceae, Tremandraceae, Vivianiaceae'yi içerir
Defneağaçlan ile ilgili kapsamlı eserleri 583.93l'de sınıflayın

.143 *Polygalales
Polygalaceae (sütotugiller), Krameriaceae,Trigoniaceae, 
Vochysiaceae (San Juan)'yi içerir

. 15 Caryophyllales ve Tamaricales

.152 ^Caryophyllales
Caryophyllaceae (pembegiller), Aizoaceae (Ficoidaceae), 
Elatinaceae (sbiberigiller), Molluginaceae, Portulacaceae 
(semizotugiller)'yi içerir
Bilinen adlan: Karanfil, buğdaykaramuğu, saraçotu, yapışkanotu, 
yumakotu

.158 *Tamaricales
Tamaricaceae (Ilgıngiller), Fouquieriaceae, Frankeniaceae'yi 
içerir
Bilinen adı: Mumodunu

. 16 Guttiferales, Theales, Ochnales

.163 *Guttiferales
Guttiferae (balsamincirigiller), Clusiaceae, Eucryphiaceae, 
Hypericaceae (kılıçotugiller), Quiinaceae'yi içerir
Bilinen adlan: Garsinya, yumrulu elmalar, hint kirazı 

.166 *TheaIes
Theaceae (çaygiller), Actinidiaceae, Bonnetiaceae, Caryocaraceae, 
Chlaenaceae, Marcgraviaceae, Medusagynaceae, Pellicieraceae, 
Pentaphylacaceae, Saurauiaceae, Tetrameristaceae'yi içerir
Bilinen adı: Kamelya, Stewartiya

.167 *Ochnales
Ochnaceae (kırmızıdemirhaşepgiller), Ancistrocladaceae, 
Dipterocarpaceae, Sarcolaenaceae, Sphaerosepalaceae, 
Strasburgeriace'yi içerir

.17 *Malvales
Malvaceae (ebegümecigiller)'yi içerir
Bilinen adlan: Amerikan keneviri, ebegümeci, pamukhatmi, pamuk, 
amberçiçegi, gülhatmi, hatmi, bamya
Kenevir ile ilgili kapsamlı eserleri 583.962'de sınıflayın

*582-589’da belirtildiği gibi ekleyin



.19

.2

.21

.214

.216

.24

.25

.27

*Tiliales
Tiliaceae (ıhlamurgiller), Bombacaceae (Hintpamuğuağaççığıgiller), 
Dirachmaceae, Gonystylaceae, Peridiscaceae, Scytopetalaceae, 
Sterculiaceae (kakaogiller)
Bilinen adları: Balsa, baobab, ıhlamur, Hint keneviri, jüt

*Disk çiçekli bitkiler

Malpighiales ve Geraniales 

*Malpighiales
Malpighiaceae, Balanitaceae, Ctenolphonaceae, Erytroxylaceae 
(kokagiller), Huaceae, Humiriaceae, Irvingiaceae, Ixonanthaceae, 
Ledocarpaceae, Lepidobotryaceae, Linaceae (ketengiller), 
Zygophyllaceae (yabanikimyongiller)'yi içerir
Bilinen adları: Katranotu, yabanimango 

*Geraniales
Geraniaceae (ıtırgiller), Balsaminaceae (balsamgiller),
Limnanthaceae (batakhkçiçeğigiller), Oxalidaceae (kuzukulağıgiller), 
Tropaeolaceae (İatinçiçeğigiller)'yi içerir
Bilinen adları: Turnagagası, sardunya, ıtır, dönbaba, kınaçiçeği, 
dokunmabana

Kuzukulağı için ayrıca 583.917'ye hkz.

*Rutales
Rutaceae (turunçgiller), Averrhoaceae, Burseraceae, Simaroubaceae 
(aylantus)’yi içerir
Bilinen adları: Portakal, limon, mandalina, turunç, greyfurt, kokarağaç 
Oğulotu ile ilgili kapsamlı eserler dahil
Belirli oğulotlarmı bitkiyle birlikte sınıflayın. Örneğin nanegillerden 
oğulotları 583.87

Yaseminler için ayrıca 583.74'e hkz.

*Meliales (Maunağacıgiller)
Meliaceae (maungiller)'yi içerir 
Bilinen adı: Teşbih ağacı

*01acales
Olacaceae, Aptandraceae, Dipentodontaceae, Medusandraceae, 
Octoknemaceae, Opiliaceae'yi içerir

Celastrales ve Rhamnales
*582-589'da belirtildiği gibi ekleyin



.271

.279

.28

.3

.32

.321

.322

.323

*Celastrales
Celastraceae (taflangiller), Aextoxicaceae, Aquifoliaceae 
(çobanpüskülügiller), Capusiaceae, Cardiopteridaceae,
Cneoraceae, Corynocarpaceae, Cyrillaceae, Empetraceae 
(kargaüzümügiller), Erythropalaceae, Goupiaceae,
Hippocrateaceae, Icacinaceae, Koeberliniaceae, Pandaceae, 
Pentadiplandraceae, Salvadoraceae Stackhousiaceae’yi içerir
Bilinen adları: Kat, Paraguayçayı

Scyphostegiaceae için 583.962’ye hkz.

*Rhamnales
Rhamnaceae (cehriyegiller), Elaeagnaceae, Heteropyxidaceae, 
Vitaceae (üzümgiller)'yi içerir
Bilinen adları: Bostonsannaşığı, kabadiken, hünnap, Virginia 
sarmaşığı
Sarmaşıklar ile ilgili kapsamlı eserleri 583.687’de sınıflayın

*Sapindales
Sapindaceae (sabunağacıgiller), Aceraceae (akçaağaçgiller),
Akaniaceae, Anacardiaceae (mahuncevizigiller), Connaraceae, 
Didiereaceae, Hippocastanaceae (atkestanesigiller), Melianthaceae, 
Podoaceae, Sabiaceae, Staphyleaceae'yi içerir
Bilinen adları: Atkestanesi, reçine ağacı, mango, fıstık, zehirli sarmaşık, 
zehirli meşe, zehirlisumak, isağacı, Ispanyol eriği, sumak
Sarmaşıklar ile ilgili kapsamlı eserleri 583.687'de sınıflayın

Julianaceae için 583.973'e bkz.
Tekçekirdekli etli erikler için ayrıca 583.372'ye hkz.

*Coriariales
Coriariaceae'yi içerir

Leguminales, Rosales, Saxifragales, Hamamelidales, Cunoniales

*Leguminales

*Mimosaceae (Mimozagiler)
Bilinen adları: Akasya, küstümotu, narinbitki, ipek ağacı

*Fabaceae (Papilionaceae, Bezelyegiller)
Bilinen adları: Bezelye, katırtırnağı, salkım, soya fasulyesi, yer fıstığı, 
yonca,bakla, nohut, fasulye, mercimek

*Caesalpiniaceae (Senna)
Bilinen adları: Sinameki, keçiboynuzu, erguvan 

*582-589'da belirtildiği gibi ekleyin



.37 *Rosales
Dichapetalaceae’yi içerir

.372 *Rosaceae (Gülgiller)
Bilinen adlan: Gül, yabangülü, çilek, ahududu, böğürtlen, elma, 
armut, ayva, üvez, akdiken, kiraz, vişne, baten, şeftali, kayısı, erik

İspanyol eriği için 583.28'e, ağaççilekleri için 583.374'e ayrıca 
bkz.

.373 *Chailletiaceae

.374 *Calycanthaceae (ağaççileğigiller)
Bilinen adı: Tatlıçalı

.38 *Saxifragales
Saxifragaceae (taşkırançiçeğigiller), Adoxaceae, Cephalotaceae 
(Avustralya ibrikotugiller), Crassulaceae, Donatiaceae,
Eremosynaceae, Francoaceae, Pamassiaceae, Vahliaceae'yi içerir
Bilinen adlan: Mercançanı, yeşimtaşı bitkisi, Ribes, şemsiye bitkisi
İbrikotlan ile ilgili kapsamlı eserleri 583.121'de sınıflayın

.39 Hamamelidales ve Cunoniales

.394 *Hamamelidales
Hamamelidaceae (güvercinağacıgiller), Bruniaceae, Buxaceae, 
Daphniphyllaceae, Eucommiaceae, Myrothamnaceae, Platanaceae 
(çınargiller), Stachyuraceae, Tetracentraceae'yi içerir
Bilinen adlan: Sütleğen, şimşir, çınar, demirağacı, tatlısakız 

.397 *Cunoniales
Cunoniaceae, Baueraceae, Brunelliaceae, Escalloniaceae, Greyiaceae, 
Grossulariaceae (bektaşi üzümügiller), Hydrangeaceae, 
Philadelphaceae, Pterostemonaceae
Bilinen adları: Elmabahan, kuşüzümü, ful

Crypteroniaceae, Oliniaceae için 583.44'e hkz.

.4 Myrtales, Lythrales, Loasales, Passiflorales, Cucurbitales, Cactales, 
Umbellales

*582-589'da belirtildiği gibi ekleyin



.44

*Myrtales
Myrtaceae (mersingiller), Combretaceae (mirobalangiller), 
Lecythidaceae (Brezilya kestanesigiller), Melastomataceae 
(çayırgiizeligiller), Rhizophoraceae (rizofora)'yi içerir
Bilinen adlan; Mersin, okaliptüs, karanfilağacı, halila, baybiberağacı, 
yenibahar, defne, Rangunasması
Mersinlerle ilgili kapsamlı eserler dahil
Cezayir menekşesini 583.72'de, Kaliforniya mersinini 583.93l'de, 
bataklık ve mum ağacını 583.974'de sınıflayın

Punicaceae, Sonneratiaceae için 583.44'e bkz.
Elmalar için 583.372'ye, Myricaceae yenibaharı için 
583.974'e ayrıca bkz.

*Lythrales
Lythraceae (litrum), Callitrichaceae, C^pteroniaceae,
Haloragidaceae (atkuyruğugiller), Oliniaceae, Onagraceae 
(küpeçiçeğigiller), Punicaceae (nargiller), Sonneratiaceae,
Trapaceae (yüzücüatkestanesigiller)'yi içerir
Bilinen adları: Yakıotu, fuşya, küpeçiçeği, eşekçiçeği, kına, sukestanesi 
Mersinlerle ilgili kapsamlı eserleri 583.42'de sınıflayın

Loasales ve Passiflorales 

*Loasales
Loasaceae, Tumeraceae'yi içerir 

*Passiflorales
Passifloraceae (fınldakçiçeğigiller), Achariaceae, 
Malesherbiaceae'yi içerir
Bilinen adlan; Çarkıfelek 

*Cucurbitales
Cucurbitaceae (kabakgiller), Begoniaceae (begonyagiller),
Caricaceae (papayagiller), Datiscaceae (yalancıkendirgiller)'yi 
içerir
Bilinen adlan: Kabak, hıyar, kavun, karpuz,eşekhıyan, acur, kantalup 
kavunu, salatalık, turşuhıyan, lifkabağı, balkabağı

.45

.453

.456

.47 *Cactales
Cactaceae (kaktüsgiller)'yi içerir 

*582-589'da belirtildiği gibi ekleyin



.48 *Umbellales
Apiaceae (Umbelliferae, havuçgiller)'yi içerir
Bilinen adlan: Havuç, kimyon, dereotu, anason, rezen, maydanoz, 
kereviz, kişniş, frenk maydanozu, yabanihavuç, karakavza, büyükbaldıran

.5 Rubiales, Valerianales, Bignoniales, Asterales, Campanales, 
Goodeniales

.52 *Rubiales
Rubiaceae (kökboyasıgiller), Caprifoliaceae (hanımeligiller), 
Dialypetalanthaceae'yi içerir
Bilinen adları: Boyakökü, kınakına, kahve ağacı, hanımeli, mürver, 
kartopu, sıtmaağacı, gardenya, kinin

.53 *Valerianales
Valerianaceae, Calyceraceae, Dipsacaceae (tarakotugiller)'yi içerir

.54 ^Bignoniales
Bignoniaceae (katalpagiller), Cobaeaceae, Martyniaceae, Pedaliaceae 
(pedalyum)
Bilinen adları: Sukabağı ağacı, susam, borulu hanımeli, filhortumu

.55 *Asterales
Asteraceae (Compositae)'yi içerir
Bilinen adları: Yıldız, dalya, kırpapatyası, sarıpapatya, hindiba, 
krizantem, hasırçiçeği, vemonya, marul, kanaryaotu, endezotu, ziyna, 
kosmos, acıpelin, ayçiçeği, yerelması, devedikeni, enginar, başsalata

.57 *Campanales
Campanulaceae (çançiçeğigiller) Lobeliaceae'yi içerir
Bilinen adlan: Çançiçeği, adasoğanı, frengiotu, yabanisümbül, lobelya

Unutmhenigillerden olan çançiçekleri için ayrıca 583.77'ye 
hkz.

.58 ^Goodeniales
Goodeniaceae, Brunoniaceae, Stylidiaceae'yi içerir

.6 Ericales, Primulales, Myrsinales, Ebenales, Styracales, Araliales
*582-589'da belirtildiği gibi ekleyin



.62 *Ericales
Ericaceae (fundagiller), Clethraceae (akkızılağaçgiller),
Diapensiaceae (diyapenzia), Epacridaceae, Lennoaceae,
Monotropaceae (monotrop), Pyrolaceae, Vacciniaceae'yi içerir
Bilinen adları: Açelya, yabanmersini, fundakökü, batakhkkızılcığı, 
siipürgeotu, çayyemişi, defne ağacı, rododendron, kekliküzümü
Defnelerle ilgili kapsamlı eserleri 583.93l’de sınıflayın

.67 Primulales ve Myrsinales

.672 *Primulales
Primulaceae (çuhaçiçeğigiller), Plumbaginaceae (kurşunkök 
familyası)'yi içerir
Bilinen adları: Çuhaçiçeği, siklamen, farekulağı

.677 *Myrsinales
Myrsinaceae (Afrikamersinigiller), Aegicerataceae, 
Theophrastaceae'yi içerir

.68 Ebenales, Styracales, Araliales

.685 *Ebenales
Ebenaceae (abanozgiller), Sapotaceae (sapodilla), 
Sarcospermataceae'yi içerir
Bilinen adları: Trabzon hurması, Yahudi hurması, gutapıerka, hurma 
Kauçuküreten bitkiler ile ilgili kapsamlı eserleri 583.95'de sınıflayın

.686 *Styracales
Styracaceae (karagünlükgiller), Diclidantheraceae,
Lissocarpaceae, Symplocaceae (tırmıkçiçeğigiller)'yi içerir
Bilinen adı: Gümüşçan

.687 *Araliales
Araliaceae (aralya, ginseng), Alangiaceae, Comaceae 
(kızılcıkgiller), Nyssaceae (nisagiller)'yi içerir
Bilinen adları: Sakız ağacı, yabani sarsaparilla
Sarmaşıklar ile ilgili kapsamlı eserler dahil
'Sweet gum'ı 583.394'de; Araliaceae dışındaki sarmaşıkları familya ile 
birlikte sınıflayın. Örneğin zehirlisarmaşıklar 583.28

Caprifoliaceae için 583.52; Garryaceae için 583.982'ye hkz.
Kedi fundasıgiUerden 'sarsaparilla'lar için ayrıca584.323'e 
hkz.

.7 Aporynales, Loganiales, Gentianales, Polemoniales, Boraginales, 
Solanales
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.72 *Apocynales
Apocynaceae (köpekzehirigiller), Asclepiadaceae (sütotugiller) 
Periplocaceae, Plocospermaceae'yi içerir
Bilinen adlan: Zakkum, Cezayir menekşesi, yasemimtın, Hint keneviri, 
ibrikotu, sarmaşıkmersini
İbrikotlan ile ilgili kapsamlı eserleri 583.12l'de, mersinler ile ilgili 
kapsamlı eserleri 583.42'de, kenevir ile ilgili kapsamlı eserleri 583.962’de 
sınıflayın

.74 *Loganiales
Loganiaceae, Antoniaceae, Buddleiaceae, Oleaceae (Zeytingiller), 
Potaliaceae, Spigeliaceae, Strychnaceae'yi içerir
Bilinen adlan: Zeytin, dişbudak, leylak, yasemin, kurtbağn

Portakal yaseminleri için ayrıca 583.24'e bkz.

.75 *Gentianales
Gentianaceae (suyoncasıgiller), Menyanthaceae’yi içerir 
Bilinen adlan: Yılanotu, Hintsarsaparillası

Kedi fundasıgiUerden sarsaparillalar için ayrıca 584.323'e bkz.

.76 *Polemoniales
Polemoniaceae (floks), Cuscutaceae (küskütgiller),
Hydrophyllaceae (syaprağıgiller)'yi içerir
Bilinen adlan: Alevçiçeği, mavigözlü bebek, tatlı William

.77 *Boraginales
Boraginaceae (unutmabenigiller)'yi içerir
Bilinen adlan: Çançiçeği, hodan, karakafes, güneşçiçeği, ançiçeği, 
köpekdili, yılandili, sığırdili

Çançiçeğigillerden çançiçekleri (yabanisümbüller) için ayrıca 
583.57'ye bkz.

.79 *Solanales
Solanaceae (itüzümügiller), Convolvulaceae (gündüzsefası 
familyası), Nolanaceae'yi içerir
Bilinen adlan: Patlıcan, domates, patates, kırmızıbiber, güzelavrat otu, 
banotu, şeytanelması, tütün, Amavutbiberi, Hintbiberi, tatula, adamotu, 
kankurutan, adamkökü, muhabbetotu, hacıotu,tatlı kırmızıbiber, 
pıetunya, boruçiçeği, tatlıbiberler, tatlıpatates
Biberlerle ilgili kapsamlı eserler dahil

Piperaceae (bibergiller) için 583.925'e bkz.
Dioscoreaceae taîhpatatesleri için ayrıca 584.27'ye bkz.

.8 Personates, Lamiales, Verbenales, Plantaginales
*582-589'da belirtildiği gibi ekleyin



.81 *Personales
Acanthaceae (akantus), Columelliaceae, Gesneriaceae,
Lentibulariaceae (yağotugiller) Orobanchaceae (canavarotugiller), 
Scrophulariaceae (aslanağzıgiller)'yi içerir
Bilinen adlan: Afrikamenekşeleri, ayıpençesi, gloksinya, sumiğferi, 
sıracaotu, yüksükotu, sığırkuyruğu
Menekşeler ile ilgili kapsamlı eserleri 583.135'de sınıflayın 

.87 *Lamiales
Labiatae (nanegiller), Globulariaceae (küreçiçeğigiller),
Myoporaceae, Selaginaceae'yi içerir
Bilinen adları: Nane, kekik, adaçayı, ballıbaba, lavantaçiçeği, biberiye, 
fesleğen, reyhan, kedinanesi, yabansümbülü, Çin enginan, ısırganotu, 
yersarmaşığı, köpekayası, kavkas, zufaotu, çördük, mercanköşk, 
güveyotu,
Oğulotu ile ilgili kapsamlı eserleri 583.24, sarmaşıklar ile ilgili kapsamlı 
eserleri 583.687, ısırganlar ile ilgili kapsamlı eserleri 583.962'de sınıflayın

.88 *Verbenales
Verbenaceae (mineçiçeğigiller), Chloanthaceae,ehretiaceae,
Phrymaceae, Stilbeaceae'yi içerir
Bilinen adlan: Hintmeşesi, tik, mineçiçeği, karamangrov

Rhizophoraceae familyasından mangrov'lar için ayrıca 583.42'ye bkz.

.89 *Plantaginales
Plantaginaceae (sinirotugiller)'yi içerir

.9 *Apetalae (Taçyapraksızlar)

ÖZET
583.91 Chenopodiales ve Polygonales

.92 Podostemales, Aristolochiales, Piperales

.93 Laurales, Proteales, Thymelaeales

.94 Santalales

.95 Euphorbiales

.96 Balanopsidales ve Urticales

.97 Leitneriales, Juglandales, Myricales, Casurinales, Fagales

.98 Salicales ve Garryales

.91 Chenopodiales ve Polygonales

.913 ^Chenopodiales
Chenopodiaceae (kazayağıgiller), Agdestidaceae, Amaranthaceae 
(amarantgiller), Barbeuiaceae, Basellaceae, Batidaceae, 
Cynocrambaceae (köpeklahanasıgiller), Gyrostemonaceae, 
Petiveriaceae, Phytolaccaceae (şekerciboyasıgiller)'yi içerir
Bilinen adları: Pancar, pazı, horozibiği, kazayağı, ıspanak, 
yabanikadifeçiçeği
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.917 *Polygonales
Polygonaceae (karabuğdaygiller), Illecebraceae'yi içerir
Bilinen adları: Mercanasması, karabuğday, ravent, sbiberi, 
kuzukulağı, çobandeğneği, yılanotu

Kuzukulağıgiller için ayrıca 583.216'ya hkz.

.92 Podostemales, Aristolochiales, Piperales

.921 *Podostemales
Podostemaceae, Hydrostachyaceae'yi içerir

.922 *Aristolochiales
Aristolochiaceae (kurtlucagiller), Cytinaceae, Hydnoraceae, 
Nepenthaceae (Hintibrikotugiller)'yi içerir
İbrik otları ile ilgili kapsamlı eserleri 583.12l'de sınıflayın

.925 *Piperales
Piperaceae (bibergiller), Chloranthaceae, Lacistemataceae, 
Saururaceae (kertenkelekuyruğugiller)'yi içerir
Bilinen adı: Biberciğim
Biberler ile ilgili kapsamlı eserleri 583.79'da sınıflayın

.93 Laurales, Proteales, Thymelaeales

.931 *Laurales
Lauraceae (defnegiller), Austrobaileyaceae, Gomortegaceae, 
Hemandiaceae, Monimiaceae, Myristicaceae (Hintcevizigiller), 
Trimeniaceae'yi içerir
Bilinen adları: Avokado, defneyaprağı, defne ağacı, California 
mersini, Çintarçını, tarçın
Defneler ile ilgili kapsamlı eserler dahil
Mersinlerle ilgili kapsamlı eserleri 583.42'de sınıflayın

Çit defneleri için 583.141'e; Ericaceae familyasından defneler 
için 583.62’ye; sütleğendefnesi için 583.933'e hkz.

.932 *Proteales
Proteaceae (balçiçeğigiller)'yi içerir 
Bilinen adı: Makadamya fıstığı

.933 ^Thymelaeales
Thymelaeaceae, Aquilariaceae, Geissolomataceae, Nyctaginaceae 
(akşamsefası), Penaeaceae'yi içerir
Bilinen adları: Begonvilla, defne, mezeryon, sütleğendefnesi 
Defneler ile ilgili kapsamlı eserleri 583.93l'de sınıflayın 

Gonystylaceae için 583.19'a hkz.
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.94 *Santalales
Santalaceae (sandalağacıgiller), Balanophoraceae, Grubbiaceae, 
Loranthaceae (ökseotugiller), Myzondendraceae'yi içerir
Bilinen adı: Kinomoryum

.95 *Euphorbiales
Euphorbiaceae (sütleğengiller)’yi içerir
Bilinen adlan: Manyok, hintyağı bitkisi, kroton, yerfesleğini, Atatürk 
çiçeği (poinsettia), kauçuk, tapyoka, tung ağacı, keneotu
Kauçuküreten bitkiler ile ilgili kapsamlı eserler dahil
'Chicles ve gutaperşa'ları 583.685'de, dutgillerden kauçuk bitkilerini 
583.962'de sınıflayın

AUegheni sütleğenleri için ayrıca 583.394'e bkz.

.96 Balanopsidales ve Urticales

.961 *Balanopsidales
Balanopsidaceae'yi içerir

.962 *Urticales
Urticaceae (ısırgangiller), Barbeyaceae, Cannabiaceae (kenevirgiller), 
Moraceae (dutgiller), Scyphostegiaceae, Ulmaceae (çitlenbikgiller)'yi 
içerir
Bilinen adları: Hintinciri, banyan, ekmek ağacı, incir, şerbetçiotu, 
Hintkauçuğu, marijuana, Osage portakalı, kauçuk, kenevir, dut, 
karaağaç
Kenevirler, ısırganlar ile ilgili kapsamlı eserler dahil
Kauçuk üreten bitkilerle ilgili kapsamlı eserleri 583.95'de, Amerikan 
kenevirini (genus Sida) 583.17'de, Hint kenevirini (genus Apocynum) 
583.72'de, Manila kenevirini 584.2l'de, sisal kenevirini 584.43'de, 
nanegillerden ısırganları 583.87'de sınıflayın

Eucommiaceae için 583.394'e hkz.

.97 Leitneriales, Juglandales, Myricales, Casuarinales, Fagales

.972 *Leitneriales
Leitneriaceae (mantarağacıgiller)'yi içerir

.973 ^Juglandales
Juglandaceae (cevizgiller), Julianaceae, Picrodendraceae, 
Rhoipteleaceae'yi içerir
Bilinen adları: Yağfıstığı, pekan 
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.974 *Myricales
Myricaceae (defnegiller)'yi içerir
Bilinen adları: Batakhkmersini, mum ağacı
Mersin ile ilgili kapsamlı eserleri, mersingillerdeki defneyi 
583.42'de sınıflayın

.975 *Casuarinales
Casuarinaceae'yi içerir

.976 *Fagales
Fagaceae (meşegiller), Betulaceae (gürgengiller),
Corylaceae’yi içerir
Bilinen adlan: Kızılağaç, kayın, kestane, fındık, gürgen, meşe, huş 
ağacı

Salicales ve Garryales

*Salicales
Salicaceae (söğütgiller)'yi içerir 
Bilinen adlan: Toz ağacı, kavak ağacı

.982 *Garryales
Garryaceae (garyagiller)

*MonocotyIedones (Tekçenekliler)

.98

.981

584

584.1
.2

.3
,4
.5
.6
.7

.8

.9

ÖZET
Burmanniales ve Orchidales
Zingiberales, Bromeliales, Iridales, Amaryllidales, Dioscoreales, 

Haemodorales
Liliales, Xyridales, Commelinales 
Alstroemeriales, Agavales, Juncales 
Palmales
Pandanales, Typhales, Cycianthales, Arales 
Triuridales, Alismatales, Najadales, Butomales, Potamogetonales, 

Aponogetonales, Juncaginales 
Eriocaulales ve Cyperales 
Graminales

.1 Burmanniales ve Orchidales

.13 *Burmanniales
Burmanniaceae, Corsiaceae, Thismiaceae'yi içerir 

.15 *Orchidales
Orchidaceae (orkidegiller)'yi içerir 
Bilinen adlan: Venüs çanğı, vanilya

.2 Zingiberales, Bromeliales, Iridales, Amaryllidales, Dioscoreales,
Haemodorales
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.21 *Zingiberales
Zingiberaceae (zencefilgiller), Cannaceae (kanagiller),
Lowiaceae, Marantaceae (ararotgiller), Musaceae (muzgiller), 
Strelitziaceae'yi içerir
Bilinen adlaın: Kenevirmuzu, kakule, hemame, zencefılzambağı, Manila 
keneviri, zerdeçal, tespihçiçeği
Kenevirlerle ilgili kapsamlı eserleri 583.962’de sınıflayın -

.22 *Bromeliales
Bromeliaceae (ananasgiller)'yi içerir

.24 *Iridales
Iridaceae (süsen giller)'yi içerir
Bilinen adları: Safran, frezya, kayısiçiçeği, kılıççiçeği, glayöl, 
kuzgunkılıcı, kuzgunotu, keklikçiğdemi, böğürtlen
Zambaklar ile ilgili kapsamlı eserleri 584.324'de sınıflayın

.25 * Amaryllidales
*Amaryllidaceae (nergisgiller)'yi içerir
Bilinen adları: Zerrin, fulya,nergis, kardelen, kaıtanesi
Zambaklar ile ilgili kapsamlı eserleri 584.324'de sınıflayın

.27 *Dioscoreales
Dioscoreaceae (Hintyerelmasıgiller),Roxburghiaceae,
Stenomeridaceae, Trichopodaceae'yi içerir

Tatlı patates için ayrıca 583.79’a bkz.

.29 *Haemodorales
Haemodoraceae (bakamgiller), Apostasiaceae, Hypoxidaceae, 
Philydraceae, Taccaceae, Velloziaceae (ağaçzambağıgiller)'yi içerir
Zambaklar ile ilgili kapsamlı eserleri 584.324'de sınıflayın

.3 Liliales, Xyridales, Commelinales

.32 *Liliales
Pontederiaceae, Ruscaceae, Tecophilaeaceae'yi içerir

.323 *Smilacaceae (kedifundaları)
Bilinen adları: Osurukçiçeği, yeşil yabanigül, sarsaparilla

Ginseng familyasından yabanisar sapar illa için 583.687'ye, Hint 
sarsaparillası için 583.75’e ayrıca bkz.
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.324 *Liliaceae (Zambakgiller)
Bilinen adlan: Sarısabır, öd ağacı, kuşkonmaz, çançiçeği, frenksoğanı,
sanmsak, sümbül, pırasa, inciçiçeği, soğan, yabanisarımsak,
lale
Zambaklarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Liliaceae dışındaki zambakları familyayla birlikte sınıflayın. Örneğin 
suzambaklan 583.111, süsenler 584.25

Çançiçeğigillerden çançiçekleri için 583.57'ye, 
unutmhenigillerden çançiçekleri için 583.77'ye ayrıca bkz.

.325 *Trilliaceae (trilyum)

.36 *Xyridales
Xyridaceae (sangözotugiller), Rapateaceae'yi içerir

.38 ^Commelinales
Commelinaceae (örümcekotugiller), Cartonemataceae,
Flagellariaceae, Mayacaceae'yi içerir
Bilinen adları: Kayıkzambağı, dalgın Yahudi
Zambaklarla ilgili kapsamlı eserleri 584.324'de sınıflayın

.4 Alstroemeriales, Agavales, Juncales

.42 ^Alstroemeriales
Alstroemeriaceae, Petermanniaceae, Philesiaceae'yi içerir 
Bilinen adı: Kutuzambağı
Zambaklar ile ilgili kapsamlı eserleri 583.324'de sınıflayın

.43 *Agavales
Agavaceae, Xanthorrhoeaceae'yi içerir
Bilinen adlan: Sarısabır, ödağacı, agav, yüzyılçiçeği, sansevarya, 
paşakılıcı, sisalkeneviri, tekila, yuka
Kenevirler ile ilgili kapsamlı eserleri 583.962'de sınıflayın

.45 *JuncaIes
Juncaceae (sazgiller), Centrolepidaceae, Restionaceae, Thumiaceae'yi 
içerir
Sazlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Büyüksukamışıgillerden sazları 584.613'de, ayakotugillerden 
sazlan 584.84'de sınıflayın

.5 *Palmales
Arecaceae (Palmae, palmiyegiller)
Bilinen adları: Palmiye, hurma, hindistancevizi, Madagaskar hurması, benekli 
hintkamışı

.6 Pandanales, Typhales, Cycianthales, Arales
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.611
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.613

.62

.7

.71

.72

.721

.722

.73

Pandanales ve Typhales 

*Pandanales
Pandanaceae ('hala', pandalus)

584.612-584.613 Typhales
Kapsamlı eserleri 584.6l'de sınıflayın

*Sparganiaceae (sığırsazıgiller)

*Typhaceae (büyüksukamışıgiller)
Bilinen adları: Bataklık bitkileri, itkuyruğu, sazotu, suhazeranı, 
hasırsazı
Hasırsazları ile ilgili kapsamlı eserleri 584.84'de sınıflayın

*Cyclanthales
Cycianthaceae'yi içerir 
Bilinen adı: Jipijapa

* Arales
Araceae (yılanyastığıgiller), Lemnaceae (sumercimeklerigiller)'yi 
içerir
Bilinen adları: Yılanyastığı, danaayağı, kaladyum, kallazambağı, 
difenbahya, filkulağı, filodendron, kulkas,

Zambaklar ile ilgili kapsamlı eserleri 584.324'de sınıflayın 
Turpgillerden olan kabaklar için ayrıca 583.123'e hkz.

Triuridales, Alismatales, Najadales, Butomales, Potamogetonales, 
Aponogetonales, Juncaginales

*Triuridales
Triuridaceae'yi içerir 

Alismatales ve Najadales 
*Alismatales

Alismataceae (suokugiller), Petrosaviaceae, Scheuchzeriaceae'yi 
içerir
Bilinen adları: Çobandüdüğü, kurbağakaşığı, suoku

*Najadales
Najadaceae (superisigiller), Zanichelliaceae'yi içerir

*Butomales
Butomaceae (hasırotugiller), Hydrocharitaceae (kurbağazehirigiller) 
Bilinen adları: Sumakası, kurbağazehiri, hasırotu
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.74 Potamogetonales, Aponogetonales, Juncaginales

.742 ^Potamogetonales
Potamogetonaceae (denizotugiller), Ruppiaceae 'yi içerir

.743 * Aponogetonales
Aponogetonaceae (Madagaskar parmaklık bitkisi),
Zosteraceae (zostera)'yi içerir

.744 *Juncaginales
Juncaginaceae (okotugiller), Lilaeaceae, Posidoniaceae'yi içerir

.8 Eriocaulales ve Cyperales

.81 *Eriocaulales
Eriocaulaceae (pipootugiller)'yi içerir

.84 *Cyperales
Cyperaceae (ayakotugiller)'yi içerir
Bilinen adlan: Çin sukestanesi, pamukotu, papirüs, şemsiye bitkisi; 
kurtayağı
Hasırsazları ile ilgili kapsamlı eserler dahil
Sazlarla ilgili kapsamlı eserleri 584.45'de, büyüksukamışıgiller 
hasırsazlarmı 584.613'de sınıflayın

.9 *Graminales
Bilinen adı: *Çimenler, kamışlar 
Gramineae (Poaceae)'yi burada sınıflayın
Çimenliklerin, otlaklann, bozkırların ekolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri 
574.52643'de sınıflayın

Cyperaceae için 584.84'e hkz.

.92 *Panicoideae
Paniceae (dan), Andropogoneae (şeker kamışı), Maydeae
(mısır)'yi içerir
Bilinen adları: Okdarı, cindarı, serçedarısı, süpürgedarısı, mısır, 
şekerkamışı, hintmısın, yabaniçimen
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*Pooideae
Agrosteae, Anomochloeae, Arundineae, Arundinelleae, Aveneae (yulaf) 
Bambuseae (bambu), Chlorideae, Eragrosteae, Festuceae 
(teküt), Hordeeae (arpa), Leptureae, Lygeeae, Nardeae, OIyreae, Oryzeae 
(pirinç), Pappophoreae, Parianeae, Phalarideae (kuşyemi), Phareae, 
Sporoboleae, Stipeae, Streptochaeteae, Thysanolaeneae, Zoysieae'yi 
içerir
Bilinen adları: Çimen, yulaf, çayıryumağı, arpa, buğday, çavdar

*Gymnospermae (Pinophyta)
Bilinen adı: Açıktohumlular

*Gneticae
Gnetales, Ephedrales, Welwitschiales'i içerir 
Bilinen adları: Denizüzümü, mormonçayı

*Coniferales (*Koniferler, kozalaklılar) ve Taxales (porsukağaçları)
Araucariaceae, Cephalotaxaceae, Cupressaceae (selvigiller), Pinaceae 
(çamgiller), Podocarpaceae, Taxodiaceae (porsukağacıgiller)'yi 
içerir
Bilinen adlan: Selvi, ardıç, mazı, çam, ladin, köknar, melez, sedir, baldıran, 
karaçam, bodurçam, sekoya, lariks

*Ginkgoales
*Ginkgoaceae'yi içerir
Bilinen adlan: *Ginkgo, *maidenhair tree

*Cycadales (Cycads)
Cycadaceae'yi içerir 
Bilinen adı: Sado palmiyesi

Cryptogamia (Tohumsuz bitkiler)
Pteridophyta için 587'ye; Bryophyta için 588'e; Thallophyta için 589'a bkz.

Standart altbölümler

586

.001-.008 

.009

.01-.08

Cryptogamia araştırmalarının tarihi, coğrafi, kişilere göre ele 
alınışı

Cryptogamia'nm coğrafi ele alınışını 586.09'da sınıflayın

Süreçler ve parçalar
Temel nuniara olan 586.0'a, 581.1-581.8 arasında 581’i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin anatomi 586.04

*582-589’da belirtildiği gibi ekleyin



.09 Coğrafi ele alış
Temel numara olan 586.09'a, 574.909-574,999 arasında 574.9'u izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin tropikal Cryptogamia 586.09093

587 *Pteridophyta (Damarlı cryptogamlar)
.1 *Isoetales (Süpürge eğreltileri)

.2 *Sphenopsida
Equisetales (atkuymğugiller)'yi içerir

.3 *Polypodiorsida (Filicineae)
Eğreltiotlarını burada sınıflayın

.31 *Polypodiales (Filicales), Marsileales, Saviniales
*Polypodiales örnekleri: Polypodiaceae, Aspleniaceae, Cyatheaceae, 
Gleicheniaceae, Osmundaceae, Schizaeaceae'yi içerir
Bilinen adları: Büyükeğrelti, baldırıkara, kartaleğrelti, kanateğrelti, 
helezonotu

.33 *Eusporangiated eğreltiler (Ösporangiyumlu eğreltiler)
Marattiales, Ophioglossales'i içerir
Bilinen adları: Yılandili, suoku, turnagagası, engerekdili, salkımlı 
eğrelti, çıngıraklıyılan eğreltisi

.4 *Psilopsida
Psilotales'i içerir 
Bilinen adı: Eğreltiotu

9 *Lycopsida (kibritotları)
Lycopodiales, Selaginellales'i içerir 
Bilinen adları: Yeniden doğuş bitkisi, sivriyosun 

Isoetales için 587.1 'e hkz.

588 *Bryophyta
.1 *Sphagnales

Sphagnaceae (turba ve bataklık yosunlarO'yi içerir

.2 *Musci (gerçek kara yosunları)
Andreaeales (karayosunlar), Bryales (gerçek yosunlar)'ı içerir 

Sphagnales için 588.1 'e hkz.

.3 Anthocerotae ve Hepaticae

.32 *Anthocerotae (boynuzotu)
*582-589’da belirtildiği gibi ekleyin



*Hepaticae (Ciğerotları)
Jungermanniaceae (pulyosunları), Marchantiaceae (büyükciğerotu), 
Ricciaceae'yi içerir
Anthocerotae'yi 588.32'de sınıflayın

*ThaIlobionta (Thallophyta) ve Prokaryotae
Mikroorganizmalar ile ilgili kapsamlı eserleri 576'da sınıflayın

589

ÖZET
589.1 Lichens (Likenler)

.2 Fungi (Mantarlar)

.3 Algae (Suyosunları)

.4 Belirli algae (Suyosunu) türleri

.9 Prokaryotae Bakteriler

.22

.222

589.1-589.4 Thallobionta (Thallophyta)
Kapsamlı eserleri 589'da sınıflayın

*Lichens (Likenler)

*Fungi (mantarlar)
Mikolojiyi (mantarbilim) burada sınıflayın 

Likenler için 589.1'e hkz.

589.22-589.25 Eumycophyta (gerçek mantarlar)
Kapsamlı eserleri 589.2'de sınıflayın

*Basidiomycetes (şapkalımantarlar)

* Homobasidiomycetidae
Exobasidiales, Hymenogastrales (yalancı tüberler), Lycoperdales (kurt 
mantarı), Nidulariales (kuşyuvasımantarlan), Phallales (piskokulu 
boynuzsumantar), Sclerodermatales'i içerir

Agaricales ve Polyporales için 589.222'ye bkz.

*Agaricales (çayırmantarlan) ve Polyporales
*Agaricales örnekleri: Agaricaceae, Boletaceae, Hydnaceae (diken 
mantarları), Thelephoraceae (derimantarları)
Bilinen adları: Şapkalımantarlar, şemsiyemantarı, sütmantarı, 
kuzumantarı, zehirli çayırmantarı
Mantarlar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Agaricales dışındaki takımlardan olan mantarları takımla birlikte 
sınıflayın. Örneğin siyahmantarı (yenilebilen mantar) 589.23’de 
sınıflayın *

*582-589’da belinildiği gibi ekleyin



[.222 3]

.222 5

.225

.227

.23

.233

.24

.25

.251

.252

.256

.258

Agaricaceae
Numara kullanılmıyor; 589.222'de sınıflayın 

*Polyporales
Bilinen adları: Destek, klüp, mercan, mesame, kumsalmantarları

*Heterobasidiomycetidae
*Uredinales (pasmantarları), Tremellales’i kapsar

Ustilaginales (sürme ve rastıkmantarları) için 589.227'ye bkz.

*Ustilaginales (sürme ve rastıkmantarları)

*Ascomycetes
Örnek: Clavicipitales, Helotiales, Laboulbeniales, Microascales, 
Pezizales, Pleosporales, Tuberales (domalan), Xylariales
Bilinen adları: Domalan, mildiyö, çavdarmahmuzu, yermantan, 
Aspergillus, siyahmantar, Neurospora, penicillium

*Saccharomycetaceae [Sporogenous (sporla üreyen) mayalar]
Mayalar ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Cryptococcales Asporogenous (sporla üremeyen) mayalar için 
589.24'e hkz.

*Fungi Imperfecti [Deuteromycetes (eksikmantarlar)]
Cryptococcales (sporla üremeyen mayalar), Melanconiales, Moniliales, 
Mycelia Sterilia, Sphaeropsidales'i içerir
Penicillium'u 589.23'de sınıflayın

*Diğer mantarlar
Daha önce Phycomycetes olarak bilinen sınıflar
Mastigomycotina'yı, küfmantarları ve yosunmantarları ile ilgili 
kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Ascomycete küfmantarlan ve yosunlan 589.23, cıvıkmantarlan 
589.29'da sınıflayın

*Oomycetes
Eski adı: Biflagellates 
Lagenidiales, Leptomitales'i içerir

Peronosporales için 589.252; Saprolegniales için 589.256'ya bkz.

*Peronosporales (tüylü mildiyö mantarlan)

*Saprolegniales

Chytridiomycetes, Hyphochytridiomycetes, 
Plasmodiophoromycetes, Trichomycetes, Zygomycetes 

Eski başlık: Uniflagellates ve nonflagellates 
Bilinen adları: Ekmekküfleri, Rhizopus 

*582-589’da belirtildiği gibi ekleyin



.29 *Myxomycophyta (cıvıkmantarlar)
Diğer adları: Myxomycetes, Myxomycota, Myxomycotina
Örnek: Physarales, Stemonitales, Trichiales
Mycetozoa Sınıfını (hayvan olarak ele alınan Myxomycophyta'yi) 
593.115'de sınıflayın

.3 Algae (suyosunları)
Algoloji, Phycology'yi (deniyosunları bilimi) burada sınıflayın 

Belirli tür algae için 589A'e; likenler için 589.1'e bkz.

.309 Denizyosunları biliminin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele almışı
Algae (su yosunlan)'nin coğrafi ele alınışını 589.39'da sınıflayın

.31 -.38 Süreçler ve parçalar
Temel numara olan 589.3'e, 581.1-581.8 arasında 58 Ti izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin sanayi algae’si 589.364

.39 Coğrafi ele alış
Temel numara olan 589.39'a, 574.909-574.999 arasında 574.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin tropikal algae 589.39093

.4 Belirli algae (su yosunu) türleri
Chloromonadophyta, Cryptophyta dahil 
Phytoneuston, phytoplankton'u burada sınıflayın

.41 *Rhodophyta (kırmızı suyosunlan)
Bangiales, Bonnemaisoniales, Ceramiales, Compsopogonales, 
Cryptonemiales, Gelidiales, Gigartinales, Goniotrichales, Nemalionales, 
Porphyridiales, Rhodochaetales, Rhodymeniales'i içerir
Bilinen adları: Kırmızı denizyosunu

.43 *Pyrrophyta (Dinoflagellates)
Dinocapsales, Dinococcales, Dinophysidales, Dinotrichales, 
Gymnodiniales, Peridiniales, Prorocentrales, Rhizodiniales'i içerir
Bilinen adı: Kırmızı yosun
Dinoflagellida'yı (hayvan olarak ele alınmış Dinoflagellates) 593.18'de 
sınıflayın

.44 *Euglenophyta (Euglenoids)
Euglenales, Euglenamorphales, Eutreptiales, Heteronematales, 
Rhabdomonadales, Sphenomonadales'i içerir
Euglenida'yı (hayvan olarak ele alınmış Euglenophyta) 593.18'de 
sınıflayın

*582-589’da belirtildiği gibi ekleyin



.45 *Phaeophyta (esmeryosunlar)
Ascoseirales, Chordariales, Cutleriales, Desmarestiales, Dictyosiphonales, 
Dictyotales, Durvilleales, Ectocarpales, Fucales, Laminariales, 
Sphacelariales, Sporochnales, Tilopteridales'i içerir
Bilinen adları; Kelpler, denizyosunları, kayayosunları
Algin, denizyosunları ile ilgili kapsamlı eserler dahil

Kırmızı denizyosunları için 589.41'e hkz.

.46 *Cyanophyta (mavi-yeşilyosunlar)
Diğer adı; Cyanobacteria
Chamaesiphonales, Chroococcales, Nostocales, Pleurocapsales, 
Stigonematales'i içerir
Prokaryotae ile ilgili kapsamlı eserleri 589.9'da sınıflayın

.47 *Chlorophyta (Yeşil yosunlar)
Chaetophorales, Charales, Chlorococcales, Cladophorales, Conjugales, 
Dasyciadales, Derbesiales, Dichotomosiphonales, Halosphaerales, 
Oedongoniales, Pyramimonadales, Siphonales, Siphonocladales, 
Ulotrichales, Volvocales'i içerir
Bilinen adları; Acetabularia, Codium, Eudorina, denizmarulu, spirojirler, 
kavuşur su yosunları

.48 *Chrysophyta (Altın renkli yosunlar, sarı-kahverengi yosunlar)

.481 *Bacillariophyceae (Diatom)
Centrales, Pennales'i içerir

.486 *Xanthophyceae (sarı-yeşil yosunlar)
Chloramoebales, Heterogloeales, Mischococcales, Rhizochloridales, 
Tribonematales, Vaucheriales

.487 *Chrysophyceae ve Haptophyceae
Chrysocapsales, Chrysomonadales, Chrysosphaerales,
Chrysotrichales, Isochrysidales, Prymnesiales, Rhizochrysidales'i 
içerir

.9 Prokaryotae Bakteriler
Bakteriyolojiyi, Monera, Schizomycetes, Schizophyta'yı burada sınıflayın
Örnek; Archaeobacteria (metan üreten bakteriler); fototropik (yeşil ve mor), 
zarflı, spiral ve kıvrık bakteriler; Mycoplasmatales (Mollicutes)

Rikketsiyalar ve virüsler için 576.6'ya; Cyanophyta içim 589.46'ya hkz.

.900 1-900 8 Standart altbölümler

.900 9 Bakteriyolojinin, prokaryotolojinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele
alınışı

Prokaryotae'nin, bakterilerin coğrafi ele alınışını 589.909'da 
sınıflayın

*582-589’da belirtildiği gibi ekleyin



.901 -.908 Süreçler ve parçalar

.909

.98

.99

Temel numara olan 589.90'a, 581.1- 581.8 arasında 581'i izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin anaerobik (oksijensiz) solunum 
589.90128

Coğrafi ele alış
Temel numara olan 589.909'a, 574.909-574.999 arasında 574.9'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin tropikal bakteriler 589.909093

*Actinomycetales (Miçel'li bakteriler)
Örnek; Actinomycetaceae, Frankiaceae, Mycobacteriaceae, Nocardiaceae, 
Streptomycetaceae, thermophylic bakteriler

*Chlamydiales
Chlamydia'yı burada sınıflayın

^Tomurcuklu ve uzantılı bakteriler
Örnek; Caulobacter, Gallionella, Hyphomicrobium, Nevskia, Pasteuria, 
Prothecomicrobia

*Eubacteriales
Endospor oluşturan kökler ve koklar, gram-negatif aerobik kökler ve 
koklar, gram-negatif anaerobik bakteriler, gram-negatif anerobik koklar, 
gram-negatif koklar ve kokobasiller, gram-negatif anaerobik kök gruplan, 
gram-prozitif koklar, gram pozitif asporogen kök şeklindeki bakterileri 
içerir
Örnek; Acetobacteriaceae, Azotobacteriaceae, Bacillaceae, Bacteriaceae, 
Enterobacteriaceae, Halobacteriaceae, Lactobacteriaceae,
Micrococcaceae, Neisseriaceae, Nitrobacteriaceae, Pseudomonadaceae, 
Rhizobiaceae, Streptococcaceae, Vibrionaceae
Yaygın türler; Brucella, Clostridium, Erwinia, Escherichia, 
Gluconobacter, Klebsiella, Legionella, Listeria, Pasteurella, Proteus, 
Salmonella. Serritia, Shigella, Yersinia, Zoogloea

*Gram-negatif kemolitotrofik bakteriler, kaygan bakteriler
Eski başlık; Thiobacteriales
Örnek: Achromatiaceae, Beggiatoaceae, kükürt bakterileri

Nitrobacteriaceae için 589.95'e; Myxobacterales için 589.98'e bkz.

*Myxobacterales
Archangiaceae, Cystobacteriaceae, Myxococcaceae, Polyangiaceae'yi 
içerir
Kaygan bakteriler ile ilgili kapsamlı eserleri 589.96'da sınıflayın

*Spirochaetales
Spirochaetaceae'yi içerir 
Yaygın türler; Bonelia, Leptospira, Treponema 

*582-589’da belirtildiği gibi ekleyin



590 Zooloji bilimleri (Hayvan bilimleri)
590’ı sadece paleozooloji’yi geniş olarak ele alan eserler için kullanın. Genel 
zooloji için 591'i kullanın

Paleozooloji için 560'a bkz.
Bkz. Kılavuz 580-590; 580-590 He 630, 641.3; 800 ile 591, 636, 398.245

ÖZET
590.74 Müzeler, koleksiyonlar, sergiler
591 Zooloji (Hayvanbilim)
592 Invertebrates (Omurgasızlar)
593 Protozoa, Parazoa, Coelenterata, Echinodermata, ilgili takımlar
594 Mollusca (Yumuşakçalar) ve Molluscoidea (Yumuşakçamsılar)
595 Diğer omurgasızlar
596 Vertebrata (Craniata, Omurgalılar)
597 Soğukkanlı omurgalılar Pisces (Balıklar)
598 Aves (Kuşlar)
599 Mammalia (memeliler)

.74 Müzeler, koleksiyonlar, sergiler

.742 Müzeler
Temel numara olan 590.742'ye, 2.Tablo'dan 1 ya da 3-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Avustralya müzeleri 590.74294

.744 Hayvanat bahçeleri
Genel hayvanat bahçelerini, omurgalılarla , kara omurgalılarıyla , 
memelilerle sınırlı hayvanat bahçelerini burada sınıflayın
Temel numara olan 590.744'e, 2.Tablo'dan 1 ya da 3-9 notasyonunu 
ekleyin. Örneğin Almanya’daki hayvanat bahçeleri 590.74443
Diğer hayvan gruplarıyla sınırlı hayvanat bahçelerini grupla birlikte 
sınıflayın. Örneğin böcek bahçeleri 595.70074, Ispanya’daki omurgalı 
denizhayvanları akvaryumları 596.09207446

591 Zooloji (Hayvanbilim)
Hayvanın türüne bakmaksızın mikroskopiyi 578’de,zoolojik örneklerin 
toplanması ve korunmasını 579’da sınıflayın

Belirli hayvanlar ve hayvan grupları için 592-599'a hkz.
Bkz. Kılavuz 591; 591 ile 610; 800 ile 591, 636, 398.245

ÖZET
591.01-.09 [Standart altbölümler, nadir ve soyu tükenmekte olan hayvanlar]

.1 Hayvanların fizyolojisi

.2 Hayvanların patolojisi

.3 Hayvanların gelişmesi ve olgunlaşması

.4 Hayvanların anatomisi ve morfolojisi

.5 Hayvanların ekolojisi

.6 Ekonomik zooloji

.8 Doku, hücre, molekül zoolojisi

.9 Hayvanların coğrafi ele alınışı



.04 Özel konular

[.042] Nadir ve soyu tükenmekte olan hayvanlar
591.529'a alındı

.072 Araştırma

.072 4 Deneysel zooloji
Doku ve organ kültürü, genel zooloji çalışmalarında belirli 
hayvanların ve hayvan gruplarının kullanılması dahil

.074 Müzeler, koleksiyonlar, sergiler
Hayvanat bahçelerini 590.744'de sınıflayın

.075 Müze etkinlikleri ve hizmetleri
Hayvan türüne bakmaksızın zoolojik örneklerin toplanması ve 
komnmasını 579'da sınıflayın

.09 Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Hayvanların coğrafi ele alınışını 591.9'da sınıflayın

.1 Hayvanların fizyolojisi
Fizyoloji ve anatomi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın
Mikrofızyolojiyi 591.8'de; evcilleştirilmiş hayvanlann fizyoloji ve 
anatomisini 636.0891-636.0892'de sınıflayın

Fizyopatoloji için 591.21’e; gelişme ve olgunlaşma için 591,3'e; 
anatomi için 591.4'e bkz.
Bkz. Kılavuz 612.1-612.8

.104 Özel konular

. 104 2 Bölgesel fizyoloji
Örnek: Bacakların, kamın fizyolojisi

.11-.13 Dolaşım, solunum, beslenme, metabolizma
Temel numara olan 591.1 'e, 574.11 -574.13 arasında 574.1 'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin dolaşım sıvılan 591.113; ancak, bağışıklıkta 
dolaşım sıvılarının ve bileşenlerinin rolünü 591.29'da sınıflayın

.14 Salgılama ve boşaltım

.142 İç salgılar

.143 Dış salgılar

.149 Boşaltım

.15 Genetik
Temel numara olan 591.15'e, 581.152-581.159 arasında 581.15'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin mutasyonlar 591.1592
Fizyolojik genetiği 591.87322'de sınıflayın



.16 Üreme
Temel numara olan 591.16'ya, 574.162-574.166 arasında 574.16'yı 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin partenojenez 591.162

. 17 Doku oluşumu (histojenez)
Dokuların oluşumu ve farklılaşması

. 18 Hareketler, duyular, denetim süreçleri

. 182 Dış uyanlara yanıt
Duyum işlevleri, duyu organlarının fizyolojisini burada sınıflayın 

.182 3 Işığa

.1825 Sese ve ilgili titreşimlere

.1826 Kimyasal uyaranlara
Koku ve tat duyuları dahil 

.1827 Dokunmaya
Aşın duyarlılık dahil

. 185 Hareket sistemi ve deri

.185 2 Hareket sistemi
Kaslar, bağ dokuları, iskelet sistemini içerir 
Hareket, biyomekanik dahil 

.185 8 Deri

. 188 Denetim süreçleri
Sinir sistemi, fizyolojik denge dahil
Belirli bir organ ya da işlevin denetimini konuyla birlikte sınıflayın. 
Örneğin kas kontrolü 591.1852

.188 2 Biyolojik ritmler

.19 Biyofizik ve biyokimya
Temel numara olan 591.19'a 574.191-574.192 arasında 574.19'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin radyobiyoloji 591.1915
Hayvanlardaki belirli süreçlerin ve parçaların fizik ve kimyasını, süreç 
ya da parçayla birlikte sınıflayın. Örneğin duyusal biyofizik 591.182

.2 Hayvanların patolojisi
Patojenezi, dejenerasyonu, ölümü burada sınıflayın
Histopatolojiyi 591.828'de, hücre patolojisini 591.8765'de, tarımsal 
hayvanların patolojisini 636.089607'de sınıflayın

.21 Fizyopatoloji
Temel numara olan 591.21'e, 591.11-591.19 arasında 591.1'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin boşaltım fizyopatolojisi 591.2149



.22 Patolojik anatomi
Teratolojiyi burada sınıflayın
Temel numara olan 591.22'ye, 591.41-591.49 arasında 591.4'ü izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin boşaltım organlarının patolojik anatomisi 
591.224

.23-.29 Hastalık nedenleri ve bağışıklık
Temel numara olan 591.2'ye, 574.23-574.29 arasında 574.2'yi izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin interferonlar 591.295 [eski 576.64]

Bkz. Kılavuz 591.29 ile 616.079

.3 Hayvanların gelişmesi ve olgunlaşması
Doku oluşumu (histojenez) için 591.17'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 612.1-612.8

.31-.37 Cinsiyet ve belirli evreler
Temel numara olan 591.3'e, 574.31-574.37 arasında 574.3'ü izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin cinsiyet 591.36

.38 Evrim
Genetiği 591.15'de sınıflayın

.39 Hayvan yavruları

.4 Hayvanların anatomisi ve morfolojisi
Anatomi, morfoloji, fizyoloji ile ilgili kapsamlı eserleri 591.l'de, anatomik 
embriyolojiyi 591.332'de, mikroanatomiyi 591.8'de, evcilleştirilmiş 
hayvanların anatomisini 636.089l'de sınıflayın

Patolojik anatomi için 591.22'ye hkz.
Bkz. Kılavuz 612.1-612.8

.41 Dolaşım organları

.42 Solunum organları

.43 Beslenme ve metabolizma organları

.44 Salgılama ve boşaltım organları

.46 Üreme organları

.47 Kas, iskelet, deri organları, bağ dokuları

.471 İskelet organları

.48 Sinir sistemi ve duyu organları

.49 Bölgesel ve topoğrafik anatomi
Örnek: Bacakların, kamın anatomisi

.5 Hayvanların ekolojisi
Uyumları burada sınıflayın



.51 Alışkanlıklar ve davranış modelleri (Etoloji)
Belirli alışkanlıklar ve davranış modellerini 591.52-591.59'da sınıflayın 

Bkz. Kılavuz 156 ile 302-307

.52 Belirli ilişkiler ve belirli tür çevreler
Hayvan paleoekolojisini 560.45'de; belirli ilişkiler ve belirli tür çevrelere 
belirli uyumlan 591.53-591.59’da sınıflayın

.522-.524 Organizmalar ve çevre ile türler arasındaki karşılıklı ilişkiler
Temel numara olan 591.52'ye, 574.522-574.524 arasında 574.52'yi 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin hayvan popülasyonlan 591.5248

.525

.526

.529

.54

.542

.543

.56

.562

.564

.566

.57

.572

.59

Göçler

Belirli tür çevreler
Temel numara olan 591.526'ya, 574.5262-574.5268 arasında 
574.526'yı izleyen numaralan ekleyin. Örneğin kentsel çevreler 
591.5268

Nadir ve nesli tükenmekte olan hayvanlar [eski 59 \ .0A2] 
Yakın zamanlarda nesli tükenmiş olan hayvanlar dahil

591.53-591.59 Belirli uyumlar
Kapsamlı eserleri 591.5'de sınıflayın

Beslenme uyumlan
Besin zincirleri, yırtıcılık dahil

Havaya, iklime, mevsimlere uyumlar 

Hava ve iklim
Örnek: İklimlere ve sıcaklık değişimlerine uyumlar

Mevsim değişiklikleri 
Örnek: Kış uykusu

Üreme ve ilgili uyumlar 

Kur yapma

Yaşama yerleri 
Örnek: İn, yuva

Yurt edinme ve bu yeri savunma 

Korunma ile ilgili uyumlar 

Gizlenme

İletişim ve ses çıkarma



Ekonomik zooloji
Bkz. Kılavuz 580-590 ile 630, 641.3

Yararlı hayvanlar

Zararlı hayvanlar
Zehirli hayvanlar için 591.69'a bkz.

Zehirli hayvanlar

Doku, hücre, molekül zoolojisi
Temel numara olan 591.8'e, 574.82-574.88 arasında 574.8'i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin fizyolojik genetik 591.87322

Doku oluşumu (histojenez) için 591.17'ye bkz.

Hayvanların coğrafi olarak ele alınışı
Temel numara olan 591.9'a, 574.909-574.999 arasında 574.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin deniz zoolojisi 591.92

.61

.65

.69

.8

592-599 Belirli hayvanlar ve hayvan grupları
Belirli başlıklarda belirtilen eklemeler, değişiklikler, iptaller, istisnalar dışında,
* ile belirtilmiş her terime aşağıdaki gibi ekleyin:

04 Süreçler ve parçalar
Temel numara olan 04'e 591.1-591.8 arasında 59Ti izleyen 
numaralan ekleyin.Ömeğin genetik 0415 
Gereksiz tekrara yol açıyorsa 591.1-591.8'den notasyon 
eklemeyin. Örneğin etoburlann cinsel üremesi 599.740416 
(599.7404166 değil)
Müze etkinlikleri ve hizmetleri

Zoolojik örneklerin toplanması ve korunmasını 579'da 
sınıflayın

Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış
Genel olarak alanlar, bölgeler, yerlere göre ele alış 

Hava ve su
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlerin hidrografık zoolojisini 
093-099'da sınıflayın 

Belirli kıtalar, ülkeler yerlere göre ele alış

Kapsamlı eserleri 59l'de sınıflayın
Bkz. Kılavuz 574'ün altbölümleriyla ilgili notlar; 591 ve altbölümleri

592 Invertebrates (Omurgasızlar)
Protozoa, Parazoa, Coelenterata, Echinodermata, ilgili takımlar için 593'e; 
Mollusca ve Molluscoidea için 594'e; diğer omurgasızlar için 595'e bkz.

075

09
091
0916

093-099

.001-.008 Standart altbölümler



.009 Omurgasızların tarihi, coğrafi, kişilere göre ele almışı 
Omurgasızların coğrafi ele alınışını 592.09’da sınıflayın

.01 -.08 Süreçler ve parçalar

.09

593

Temel numara olan 592.0'a, 591.1-591.8 arasında 591'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin zehirli omurgasızlar 592.069

Coğrafi ele alış
Temel numara olan 592.09'a, 574.909-574.999 arasında 574.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çöl omurgasızları 592.090954

Protozoa, Parazoa, Coelenterata, Echinodermata, ilgili 
takımlar

593.1
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ÖZET
Protozoa Plasmodroma (Tekhücreliler)
Parazoa Porifera (Süngerler)
Coelenterata (Cnidaria rTorbavücutlular, selentereler) 
Anthozoa (Mercanlar)
Hydrozoa ve Scyphozoa 
Ctenophora (Taraklılar)
Echinodermata (Derisi dikenliler), Linguatula (Dilsolucanlar), 

Hemichordata (Yutaksolungaçlılar)

*Protozoa *Plasmodroma (Tek hücreliler)

.113

.115

.117

.118

.12

.13

.132

.14

*Sarcodina (Amipler)
Rhizopoda'yı (Kökbacaklılar) burada sınıflayın

Foraminifera için 593.12'ye; Actinopoda (Işınlılar) için 593.13'e hkz.

*Proteomyxida

*Mycetozoa (Mantarsı amipler)
Acrasida, Eumycetozoida, Plasmodiophorida'yı içerir 
Mycetozoia'yı burada sınıflayın
Myxomycophyta'yi (bitki olarak ele alınan Mycetozoa) 589.29'da 
sınıtlayın

*Amoebida (Amipler)

*Testacea [Arcellinida (Kabuklu amipler)]

* Foraminifera

*Actinopoda (Işınlılar)
Radiolaria için 593.14'e hkz.

*Heliozoa (Güneş hayvancıkları)

*Radiolaria (Işınsal hayvancıklar)
*592-599’da belirtildiği gibi ekleyin



.17

[.172]

.175

.18

.19

.4

.42

.7

.71

*Ciliophora [Ciliates (Haşlamlılar)]
Holotricia (Tümkirpikliler), Peritrichia (Çevrekirpikliler), Spirotrichia'yı 
içerir

Ciliata (Kirpikliler)
Numara kullanılmıyor; 593.17'de sınıflayın 

*Suctoria (Emiciler, Süktorlar)

593.18-593.19 Plasmodroma
Kapsamlı eserleri 593.l'de sınıflayın 

Sarcodina için 593.1 l'e hkz.

*Mastigophora (Kamçılılar)
Örnek: Chloromonadida. Chrysomonadida, Cryptomonadida, 
Dinoflagellida, Euglenida, Hypermastigida, Rhizomastigida, 
Trichomonadida
Dinoflagellates'i (bitki olarak ele alman Dinoflagellida) 589.43’de, 
Euglenophyta'yı (bitki olarak ele alman Euglenida) 589.44'de sınıflayın

*Sporozoa ve *Cnidospora 
Örnek: Coccidia, Toxoplasmea

*Parazoa *Porifera (Süngerler)

*Calcispongia (Calcarea: Kalkerlisüngerler)
Calcaronea, Calcinea'yı içerir

*Hyalospongiae (Hexactinellida: Camlısüngerler)
Bilinen adı: Cam süngerleri

*Demospongiae (Küçük süngerler, keratinlisüngerler)
Örnek: Haplosclerida, Spongillidae

*Coelenterata (Cnidaria: Torba vücutlular, selentereler)
Anthozoa için 593.6'ya; Hydrozoa ve Scyphozoa için 593.7'ye hkz.

*Anthozoa (Mercanlar)
Alcyonaria, Zoantharia (Hexacorallia)'yi İçerir
Bilinen adları: Kırmızımercan, denizgülü, venüsyelpazesi, deni tüyleri, 
denizşakayığı

Hydrozoa ve Scyphozoa
Denizanasını, medüzleri burada sınıflayın 

*Hydrozoa
Chondrophora, Hydroida, Milleporina, Pteromedusae, Siphonophora, 
Stylasterina, Trachylina’yı içerir
Bilinen adlan: Hidralas, tatlisu polipi, medüzler, Portekizli asker 

*592-599’da belirtildiği gibi ekleyin



.8

.93

.95

*Scyphozoa
Coronatae, Cubomedusae, Rhizostomeae, Semaeostomeae, 
Stauromedusae (Lucemariida)'yı içerir

*Ctenophora (Taraklılar)
Nuda, Tentaculata’yı içerir 
Örnek: Hıyar medüzü

*Echinodermata (Derisi dikenliler), Linguatula (Dil solucanlar), 
Hemichordata (Yutak solungaçlılar)

593.91-593.96 Echinodermata
Kapsamlı eserleri 593.9'da sınıflayın 

Echinodera için ayrıca 595.185'e bkz.

*Crinoidea (Denizlaleleri)
Örnek: Adunata, Articulata

*Asteroidea (Denizyıldızlan)
Örnek: Forcipulatida, Phanerozonida, Spinulosida

*Ophiuroidea (Yılanyıldızlan)
Örnek: Ophiurida, Phrynophiurida 
Bilinen adları: Sepetyıldızı, gevrekyılan yıldızı

*Echinoidea (Deniz kestaneleri)
Euechinoidea, Perischoechinoidea'yı içerir 
Bilinen adı: Denizkestaneleri

.96 *Holothurioidea (Denizhıyarlan)
Örnek: Apodida, Aspidochirotida, Dendrochirotida, Elasipodida, 
Molpadiida

.99 Linguatula (Dilsolucanlan) ve Hemichordata

.992 *Linguatula (Pentastomida)

.993 ^Hemichordata
Enteropneusta (Yutaksolungaçlılar), Planctosphaeroidea'yı içerir 

Pterobranchia için 594.73'e bkz.
*592-599’da belirtildiği gibi ekleyin



594 Mollusca (Yumuşakçalar) ve Molluscoidea 
(Y umuşakçamsılar)

örnek: Aplacophora, Monoplacophora

.001-.008 

.009

.01-.08

.09

Yumuşakçalann standart altbölümleri

Yumuşakçalarla ilgili çalışmaların tarihi, coğrafi, kişilere göre ele 
alınışı

Yumuşakçalann coğrafi ele almışını 594.09'da sınıflayın

Yumuşakçalann süreçleri ve parçalan
Temel numara olan 594.0'a, 591.1-591.8 arasında 591'i izleyen numaralan 
ekleyin. Örneğin kabuklular 594.0471

Yumuşakçalann coğrafi ele alınışı
Temel numara olan 594.09'a, 574.909-574.999 arasında 574.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin tropikal yumuşakçalar 594.09093

594.1-594.5 Mollusca (Mollusks)
Kapsamlı eserleri 594'de sınıflayın

.1 Bivalvia ve Amphineura (Balata ayaklılar ve kitonlar)

. 11 *Bivalvia (Lamellibranchia, Pelecypoda)
Örnek: Mytiloida, Unionidae
Bilinen adlan: Deniztarağı, midye, istiridye, gemikurtlan

. 19 * Amphineura (Polyplacophora, Kitonlar)
Bu numaranın Aplacophora için kullanılmasından vazgeçilmiştir, 594'de 
sınıflayın

.2 *Scaphopoda (Kayıksıayaklılar ve Kabuğu dişliler)

.3 *Gastropoda (Karındanayaklılar)
Bilinen adları: Sümüklüböcek, salyangoz, denizsalyongozu

.32 *Streptoneura (Prosobranchia: Öndensolungaçlılar)
Örnek: Archeogastropoda, Mesogastropoda, Neogastropoda

.34 *Opisthobranchia (Arkadansolungaçhlar)
Pteropoda ve Sacoglossa için 594.35’e; Acoelea için 594.36’ya; 
Tectihranchia için 594.37'ye bkz.

.35 *Pteropoda ve *Sacoglossa (Yandanbacaklılar)

.36 *Acoelea
Örnek: Notaspidea, Nudibranchia (denizsümüklüböceği)

.37 *Tectibranchia (Anaspidea)



.38

.52

.55

.56

.58

.7

*Pulmonata (Akciğerli salyangozlar)
Basommatophora, Stylommatophora, Systellommatophora'yı içerir

*Cephalopoda (Kafadan ayaklılar)
Coleoidea dahil

*Nautiloidea (Notilus veya sedefli denizhelezonu)

*Vampyromorpha (Vampirşekilliler)

*Octopoda [Sekibacaklılar (ahtapotlar)]

*Decapoda (Onbacaklılar)
Sepioidea, Teuthoidea'yı içerir 
Bilinen adlan: Mürekkepbalığı, kalamar

*Molluscoidea (Yumuşakçamsılar)
Bıyozoa için 594.7'ye; Brachiopoda için 594.8'e; Phoronidea için 
595.17'ye; Entoprocta için 595.188'e bkz.

*Bryozoa (yosun hayvanları) ve Pterobranchia (kanat solungaçlılar)
Cyclostomata, Stenolaemata dahil

.71

.72

.73

594.71-594.72 Bryozoa (Ectoprocta, Polyzoa)
Bilinen adlan: Yosunhayvanı, deni keçesi 
Kapsamlı eserleri 594.7'de sınıflayın

*Gymnolaemata
*Cheilostomata, Ctenostomata'yı içerir
Bu numaranın Cyclostomata için kullanılmasından vazgeçilmiştir; 
594.7’de sınıflayın

*Phylactolaemata
^Pterobranchia

.8 *Brachiopoda (Kolsuayaklılar)

595 Diğer omurgasızlar
ÖZET

595.1 Kurtlar ve benzeri hayvanlar
.2 Arthopoda (Eklembacaklılar)
.3 Crustacea (Kabuklular) ve Chelicerata
.4 Arachnida (Örümceğimsiler)
.5 Onychophora
.6 Progoneata
.7 Insecta (Böcekler)



.12

.121

.122

.123

.124

.13

.14

.142

.145

.146

.147

.148

.17

.18

*Kurtiar ve benzeri hayvanlar
Helmintolojiyi (kurt bilimi) burada sınıflayın

*Platyhelminthes (Yassıkurtlar) ve Nemertea (Hortumlusolucanlar)

595.121-595.123 Platyhelminthes (Yassı kurtlar)
Kapsamlı eserleri 595.12'de sınıflayın

*Cesloda (Şeritler)
Cestodaria, Eucestoda'yı içerir

*Trematoda (Parazit yassısolucanlar) ve Monogenea 
Trematoda Aspidogastrea, Digenea'yı içerir

*Turbellaria (Parazit olmayan yassısolucanlar)
Acoela, Alloeocoela, Polyciadida, Rhabdocoela, Tricladida 
(Planaria)'yı içerir

*Nemertea (Rhynchocoela)
Anopla, Enopla’yı içerir

*Acanthocephala (Başıdikenlisolucanlar ya da Kılçıkbaşlılar)
Archiacanthocephala, Eoacanthocephala, Palaeacanthocephala’yı içerir 
Bilinen adı: Başıdikenlisolucanlar

* Annelida (Halkalı kurtlar)

*Archiannelida 

*Hirudinea (Sülükler)
Acanthobdellida, Gnathobdellida, Pharyngobdellida, 
Rhynchobdellida'yı içerir

*01igochaeta (Azkıllılar ya da Topraksolucanları)
Opisthopora (Topraksolucanı), Pleisiopora, Prosopora'yı içerir

*Polychaeta (Çokkıllılar)
Errantia, Sedentaria'yı içerir

Archiannelida için 595.142’ye; Myzostomida için 595.148'e bkz. 

*Myzostomida

Echiurida, Phoronidea, Priapulida, Sipunculida 
Gephyrea'yı burada sınıflayın

*Aschelminthes (Yuvarlakkurtlar) ve diğer gruplar
*592-599’da belirtildiği gibi ekleyin



.181

.182

.183

.184

.185

.186

.187

.188

.2

.31

.32

.33

.35

595.181-595.185 Aschelminthes (Yuvarla kurtlar)
Kapsamlı eserleri 595.18’de sınıflayın

*Rotifera (Tekerlekhayvancıklar)

*Nematoda (Yuvarlaksolucanlar)
*Gastrotricha (Kanndankıllılar)
*Nematomorpha (Atkuyruğusolucanları)

Gordioida'yı burada sınıflayın 

*Kinorhyncha (Echinodera)
Echinodermata için ayrıca 593.9'a bkz.

*Chaetognatha (Kılçeneliler)
*Tardigrada (Ayıhayvancıklan ya da tardigradlar) 
*Entoprocta

*Arthropoda (Eklem bacaklılar)
Crustacea (Kabuklular) ve Chelicerata için 595.3'e; Progoneata 
(kırkayak ve çıyanlar) için 595.6'ya bkz.

*Crustacea (Kabuklular) ve Chelicerata

595.31-595.38 Crustacea (Kabuklular)
Kapsamlı eserleri 595.3'de sınıflayın

*Branchiura (Balıkbitleri), Cephalocarida, Mystacocarida
*Branchiopoda (Solungaçayaklılar)

Anostraca, Cladocera, Conchostraca, Notostraca'yı içerir
Bilinen adlan: İstiridye, iribaşlıkaridesler, supireleri

*Ostracoda (Midyekaridesleri)
Cladocopa, Myodocopa, Platycopa, Podocopa'yı içerir

*Copepoda (Cyclops: Kürek ayaklılar)
Arguloida, Calanoida, Caligoida, Cyclopoida, Harpacticoida, 
Lemaeopodoida, Monstrilloida, Notodeİphyoida'yı içerir

*Cirripedia (Sülükayaklılar ya da Kıvrıkbacaklılar)
Acrothoracica, Ascothoracica, Rhizocephala, Thoracica'yı içerir 

.36 *Leptostraca
Örnek: Nebaliacea 
Malacostraca'yı 595.37'de sınıflayın 

*592-599’da belirtildiği gibi ekleyin



.37 *Eumalacostraca
Malacostraca, Pericarida'yı burada sınıflayın

Leptostraca için 595.36’ya; Cumacea, Hoplocarida, Mysidacea, 
Decapoda için 595.38'e bkz.

.371 *Amphipoda
Caprellidea, Gammaridea, Hyperiidea, îngolfiellidea'yı içerir 
Bilinen adları: Kumpireleri, kumhoplayıcıları, balinabitleri

.372 *Isopoda (Eşayaklılar ya da tesbihböcekleri)
Anthuridea, Asellota, Epicaridea, Flabellifera, Gnathidea, Oniscoidea 
(duvartesbihböceği, tahtabitleri), Phreatoicidea, Valvifera'yı içerir

.373 *Pancarida (Thermosbaenacea)

.374 *Tanaidacea (Makaslitesbihböceği)

.379 *Syncarida
Anaspidacea, Bathynellacea, Stygocaridacea'yı içerir

.38 Cumacea, Hoplocarida, Mysidacea, Decapoda

.381 * Cumacea

.382 *Hoplocarida (Peygamberdevesikaridesi)
Stomatopoda'yı (Ağızdanayaklılar)burada sınıflayın

.383 *Mysidacea (Opossum karidesi)

.384 *Decapoda (Önayaklı kabuklular)
Eucarida, Reptantia'yı burada sınıflayın 

Euphausiacea için 595.385'e bkz.

.384 1 *Macrura (İstakoz ve kerevit)

.384 2 *Brachyura (Yengeçler)

.384 3 *Natantia (Karides ve küçükkarides)

.384 4 *Anomura (Keşişyengeçleri, kralyengeçleri)

.385 *Euphausiacea

.39 ^Chelicerata
Arachnida için 595.4'e bkz.

.392 *Xiphosura (Atnalıyengeçleri)

.394 *Pycnogonida (Denizörümcekleri)

.4 ^Arachnida (Örümceğimsiler)

.41 *Ricinulei



.42 *Acari (Kene ve uyuzböcekleri)
Acariformes, Opilioacariformes, Parasitiformes'i içerir

.43 *Phalangida (Opilionea)
Bilinen adı; Uzunbacakliörümcekler

.44 *Araneida (Araneae)
Bilinen adı: Örümcekler

.45 Palpigradi ve Pedipalpi

.452 *Palpigradi (Küçük zehirliörümcekler)

.453 *Pedipalpi (Büyük zehirliörümcekler)

.453 2 *Uropygi (Kamçılıakrepler)

.453 6 *Amblypygi (Kuyruksuzkamçılıakrepler)

.46 *Scorpiones (Akrepler)

.47 *Pseudoscorpiones (Yalancıakrepler)

.48 *Solifugae (Sansarörümcekleri, güneşörümcekleri, böğler)

.5 *Onychophora
Oncopod'lan (Pararthropoda) burada sınıflayın

.6 *Progoneata
Myriapoda'yı burada sınıflayın

Insecta (böcekler) için 595.7'ye bkz.

.61 *Diplopoda (Kırkayaklar)

.62 *Chilopoda (Çiyanlar)
Opisthogoneata'yı burada sınıflayın

.63 *Symphyla

.64 *Pauropoda
*592-599’da belirtildiği gibi ekleyin



.7 Insecta (Böcekler)
Entomolojiyi (Böcekbilim), Hexapoda, Pterygota'yı (Kanatlıböcekler) 
burada sınıflayın

ÖZET
595.700 1-.700 9 Standart altbölümler

.701-.709 [Süreçler ve parçalar; böceklerin coğrafi ele alınışı]

.71 Apterygota (Kanatsız böcekler)

.72 Orthoptera (Düzkanatlılar) ve ilgili takımlar

.73 Tbysanoptera (Kirpikkanatlılar) ve çeşitli takımlar

.74 Mecoptera, Tricboptera, Strepsiptera, Neuroptera (Sinirkanatlılar)

.75 Kanatsız böcekler, Homoptera (Eşkanatlılar), Hemiptera
(Yarımkanatlılar)
Coleoptera (Kın kanatlılar)
Diptera (iki kanatlılar) ve Siphonaptera (Pireler)
Lepidoptera (Pulkanatlılar ya da kelebekler)
Hymenoptera (Zarkanatlılar)

Standart altbölümler

.76

.77

.78

.79
.700 1-.700 8 
.700 9 Entomolojinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı

Böceklerin coğrafi ele alınışını 595.709'da sınıflayın
.701 -.708 Süreçler ve parçalar

Temel numara olan 595.70'e, 591.1-591.8 arasında 591’i izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin morfoloji 595.704

.709 Böceklerin coğrafi ele alınışı
Temel numara olan 595.709'a. 574.909-574.999 arasında 574.9'u 
izleyen numaraları ekleyin. Örneğin çöl böcekleri 595.7090954

.71 *Apterygota (Kanatsız böcekler)

.712 *Protura

.713 *Thysanura (Kılkuyruklar)

.714 *Diplura (Entotrophi)

.715 *Collembola (Kuyruklasıçrayanlar)

.72 Orthoptera (Dü kanatlılar) ve ilgili takımlar

.721 *Dermaptera (Kulağakaçanlar)

.722 *Blattaria (Hamamböcekleri)

.724 *Phasmatodea
Bilinen adları: Yaprakböceği, yapışkanböcek, sopaçekirgeleri

.725 *Mantodea (Peygamberdeveleri)

.726 *Orthoptera
Bilinen adları: Cırcırböceği, çekirge türleri, danaburnu

.73 Tbysanoptera (Kirpikkanatlılar) ve çeşitli takımlar

.731 *Thysanoptera (Saçakkanatlılar, kirpikkanatlılar)
*592-599'da belirtildiği gibi ekleyin



.732 *Psocoptera (Corrodentia)
Bilinen adlan: Kitapbitleri, kabukböceği

.733 *Odonata
Bilinen adlan: Yusufçuklar, kızböcekleri

.734 *Ephemeroptera (Birgünlükler ya da Mayıssinekleri)

.735 *Plecoptera (Taşsinekleri)

.736 *Isoptera (Termitler)

.737 *Embioptera (Ağ ören böcekler)

.738 *Zoraptera (Termitbenzeri böcekler)

.74 Mecoptera, Tricboptera, Strepsiptera, Neuroptera (Sinirkanatlılar)

.742 *Megaloptera (Büyükkanatlılar)
Bilinen adı: Dobson sinekleri

.744 *Mecoptera (Akrepsinekleri)

.745 *Trichoptera (Güvesinekleri)

.746 *Strepsiptera (Yelpazekanatlılar)

.747 *Neuroptera (Sinirkanatlılar)
Bilinen adlan: Tülkanatlılar, yılansinekleri 

Megaloptera için 595.742'ye bkz.

.75 *Kanatsız böcekler, Homoptera (Eşkanatlılar), Hemiptera
(Yarımkanatlılar)

.751 *Kanatsız böcekler (Bitler)

.751 2 *Anoplura (Gerçek bitler, emici bitler)

.751 4 *Mallophaga (Kuşbitleri, ısıncı bitler)

.752 *Homoptera (Eşkanatlılar)
Örnek: Aleyrodoidea, Cercopoidea, Coccoidea, Fulgoroidea, 
Membracoidea
Bilinen adlan: Yaprakbitleri, ağustosböcekleri, yaprakpireleri, 
pulböcekleri

.754 *Hemiptera (Gerçek tahtakurulan)
Diğer adı: Heteroptera
Örnek: Aradoidea, Cimicoidea, Coreoidea, Dipsocoroidea, Gerroidea, 
Helotrephoidea, Lygaeoidea, Reduvioidea, Tingoidea
Hemiptera ve Homoptera ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

Homoptera için 595.752'ye bkz.
*592-599'da belirtildiği gibi ekleyin
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.762

.764

.764 1 

.764 2

.764 3

.764 4

*Coleoptera (Kınkanatlılar)
Polyphaga'yı burada sınıflayın
Aşağıda bütün kınkanatlılar takımı gösterilmemiştir; burada 
listelenmeyenler için 595.76'yı kullanın
Strepsiptera'yı 595.746'da sınıflayın 

*Adephaga
Örnek: Caraboidea, Gyrinoidea, Rhysodoidea
Bilinen adları: Kumböcekleri, koşarkmkanatlılar, yüzerkmkanatlılar, 
dönerböcekler

Çeşitli Polyphaga
Sadece aşağıda belirtilenler
Bu numaranın Polyphaga ile ilgili kapsamlı eserler için 
kullanılmasından vazgeçilmiştir; 595.76'da sınıflayın

*Hydrophiloidea

*Staphylinoidea
Bilinen adı: Gömücü kın kanatlılar 

*Cucujoidea
(Artık genellikle Cucujoidea'nm bir parçası kabul edilen 
familyaları içeren) Colydioidea'yı 595.769'da sınıflayın

*Cantharoidea
Bilinen adı: Ateşböcekleri 

.764 5 *Dryopoidea

.764 6 Dascilloidea ve Histeroidea

.764 7 *Tenebrionoidea (Esmerböcekler)

.764 8 *Chrysomeloidea ve Cerambycoidea
Bilinen adları: Yaprakböcekleri, tekeböcekleri 

.764 9 *Scarabaeoidea
Bilinen adları: Bokböceği, haziranböceği, gülböceği

.765 *Elateroidea
Bilinen adlan: Telkurtlan, tıkböcekleri

.767 *Meloidea ve Mordelloidea
Bilinen adı: Deride kabarcık yapan kınkanatlılar

.768 *Curculionoidea
Bilinen adları: Hortumluböcekler, kabukböcekleri 
Curculionidae'yi (ekinbitleri) burada sınıflayın 

*592-599'da belirtildiği gibi ekleyin



.769 *Colydioidea
Örnek: Colydiidae (silindirik kabukbitleri), Coccinellidae 
(hanımböcekleri)
Artık genellikle Cucujoidea'nm bir parçası olarak kabul ediliyor 
(595.7643)

.77 *Diptera (İki kanatlılar) ve Siphonaptera (Pireler)

.771 *Orthorrhapha
Örnek: Bombyliidae, Chironomidae, Culicidae, Psychodidae, 
Sciaridae, Simuliidae, Stratiomyidae, Tabanidae
Bilinen adları: Tatarcık, sivrisinek, mazısinekleri, sığırsinekleri, 
pervane, güve, karasinek, tumasinekleri, dansçı sinekler, 
geyiksinekleri, kıllısinekler, atsinekleri, kambursinekler, 
uzunbacaklısinekler, martsinekleri, askersinekler, hançersinekleri, 
ağaçoyucusinekler, haydutsinekler, arımsısinekler

.774 *Cyclorrhapha
Örnek: Agromyzidae, Chyromyiidae, Drosophilidae, Ephydridae, 
Glossinidae, Muscidae, Sciomyzidae, Tachinidae
Bilinen adları: Etsineği, meyvesineği, ev ineği, sirkesineği, çeçesineği, 
arıbitleri, yaprakbitleri, yarasasinekleri, yapraksinekleri, 
madencisinekler, sahilsinekleri, güneşsinekleri, bitsinekleri, 
passinekleri, dikenbacaklısinekler, ahırsinekleri, pasgözlüsinekler, 
sıçrayıcısinekler, ötücüsinekler, eşekarımsısinekler

.775 ^Siphonaptera (Pireler)

.78 *Lepidoptera (Pul kanatlılar ya da kelebekler)

.781 *Güveler
Örnek: Bombycoidea, Geometroidea. Noctuoidea, Pyralididoidea, 
Tineoidea, Tortricoidea

.784 *Hesperiodea (Sekerek yürüyen böcekler)

.789 *Papilionoidea (Kelebekler)

.79 *Hymenoptera (Zarkanatlılar)
Apocrita. yabanarılarını burada sınıflayın
Örnek: Chalcidoidea, Ichneumonoidea, Symphyta (testeresinekleri)

.796 *Formicidea (Karıncalar)

.798 *Scolioidea, Spehecoidea, Vespoidea
Gerçek yabanarıları dahil 

.799 *Apoidea (Arılar)

596 Vertebrata (Craniata, Omurgalılar)
Chordata'yı burada sınıflayın

Soğuk kanlı omurgalılar için 597’ye; Aves (kuşlar) için 598'e; Mammalia 
(memeliler) için 599'a bkz.

.001-.006 Standart altbölümler
*592-599’da belirtildiği gibi ekleyin



596 Zooloji bilimleri 596

.007 Eğitim, araştırma; ilgili konular

.007 4 Müzeler, koleksiyonlar, sergiler
Omurgalı hayvanların yer aldığı hayvanat bahçelerini 590.744’de 
sınıflayın

.008 insan türlerine göre tarih ve tanım

.009 Omurgalılarla ilgili çalışmaların tarihi, coğrafi, kişilere göre ele
alınışı

Omurgalıların coğrafi ele alınışını 596.09'da sınıflayın

.01-.08 Süreçler ve parçalar
Temel numara olan 596.0'a, 591.1-591.8 arasında 591'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin karşılaştırmalı anatomi 596.04

.09 Omurgalıların coğrafi ele alınışı
Temel numara olan 596.09'a, 574.909-574.999 arasında 574.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çölomurgalıları 596.090954

.2 *Urochordata (Tunîcata) [Kuyruğukordalılar (Tulumlular)]
Ascidiacea (deni fıskiyeleri), Larvacea (ekliceler), Thaliacea (salpalar)’ı 
içerir

.4 *Cephalochordata (Amfloksuslar)

597 Soğukkanlı omurgalılar Pisces (Balıklar)
İktiyolojiyi (balıkbilim) burada sınıflayın

ÖZET
597.001-.009 Standart altbölümler

.01-.09 [Balıkların organları ve parçaları, coğrafî ele alınışı]

.2 Agnatha (Cyclostomata)

.3 Chondrichthyes (Kıkırdaklı balıklar)

.4 Chondrostei, Holostei, Sarcopterygii (Etyüzgeçliler)

.5 Teleostei (Kemikli balıklar)

.6 Amphibia (Kurbağalar ve iki yaşayışlılar)

.7 Gymnophiona (Apoda, Caecilian’lar: Ayaksızlar)

.8 Anura (Salientia: Kuyruksuz kurbağalar)

.9 Reptilia (Sürüngenler)

Soğukkanlı omurgalılar, bahklar,iktiyolojinin standart altbölümleri.001-.008 
.009

.01-.08

.09

.092

Soğukkanlı omurgalılar, iktiyolojinin tarihi, coğrafi, kişilere 
göre ele alınışı

Balıkların coğrafi ele alınışını 597.09'da sınıflayın 

Balıkların süreçleri ve parçaları
Temel numara olan 597.0'a, 591.1-591.8 arasında 591'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin biyolojik ritmler 597.01882

Balıkların coğrafi ele alınışı
Balıkların hidrografik zoolojisi Deniz balıkları
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.092 1-.092 8

.092 9

Deniz balıkları
Temel numara olan 597.092'ye, 551.461-551.468 arasında 
551.46'yı izleyen numaralan ekleyin. Örneğin Hint Okyanusu 
balıkları 597.0927; ancak Atlantik Okyanusu'nun Antarktik 
sulannı 597.0924'de, Pasifik Okyanusu'nun Antarktik sularını 
597.09258'de, Hint Okyanusu’nun Antarktik sulannı 597.0927'de; 
Antarktik sular ile ilgili kapsamlı eserleri 597.0924'de sınıflayın
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlerin deniz balıklarını 
597.093-597.099'da sınıflayın

Tatlisu balıklan
Temel numara olan 597 0929'a, 2.Tablo'dan 1 ya da 3-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin New Hampshire’ın tatlisu balıkları 
597.0929742

.093-.099 Belirli kıtalar, ülkeler, yerlere göre ele alış
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlerin deniz ve tatlı su balıkları ile ilgili 
kapsamlı eserleri; belirli kıtalar, ülkeler, yerlerin deniz balıklannı 
burada sınıflayın
Temel numara olan 597.09'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Brezilya balıklan 597.0981
Belirli kıtalar, ülkeler, yerlerin tatlisu balıklannı 597.0929'da 
sınıflayın

.2 *Agnatha (Cyclostomata)
Bilinen adı: Bofabalığı

597.3-597.5 Balıklar
Kapsamlı eserleri 597'de sınıflayın

*Chondrichthyes (Kıkırdaklı balıklar)

.31

.35

.38

.4

597.31-597.35 Elasmobranchii
Kapsamlı eserleri 597.3'de sınıflayın

*Squaliformes (Köpekbalıklan)

*Rajiformes (Batoidea)
Bilinen adlan; Gitarbalığı,vatoz, tırpana, rina, folya, keler, testerebalığı, 
torpilbalığı

*Holocephali (Tümbaşlılar veya denizkedileri)

Chondrostei, Holostei, Sarcopterygii (Et yüzgeçliler)
Ganoidei'yi burada sınıflayın

597.41-597.44 Ganoidei (Parlakpullular)
Kapsamlı eserleri 597.4'de sınıflayın

*592-599'da belirtildiği gibi ekleyin



.41 *Amiiformes (Kel Tunabalıkları, ırmak köpekbalıkları)
Holostei'yi (Kemikli tumabalıkları) burada sınıflayın 

Semionotiformes için 597.47'ye bkz.

.42 *Polypteriformes (Saçakyüzgeçliler)

.44 *Acipenseriformes (Kıkırdaklı parlakpullular)
Chondrostei'yi burada sınıflayın
Bilinen adları: Kaşıkağızlı mersinbalığı, mersin morinası, mersin balığı, 
çoka balığı

.46 *Crossopterygii (Lobyüzgeçliler)
Selentere türü torba vücutluları burada sınıflayın

.47 *Semionotiformes (Zarganalar)
Lepisosteidae'yi burada sınıflayın

.48 *Dipnoi (Çiftsolunumlular ya da akciğerli balıklar)
Ceratodiformes, Lepidosireniformes'i içerir 
Sarcopterygii'yi (etyüzgeçli balıklar) burada sınıflayın 

Crossopterygii için 597.46’ye bkz.

.5 *Teleostei (Kemikli balıklar)
Actinopterygii (ışmyüzgeçli balıklar), Osteichthyes'i ( kemikli balıklar) 
burada sınıflayın

Chondrostei, Holostei, Sarcopterygii için 597.4'e bkz.

.51 *Elopomorpha
Eski başlık: Apodes (Karınyüzgeçsizler) (mürenler ve gerçek 
yılanbalıklan)
Anguilliformes (yılanbalıklan), Elopiformes, Notacanthiformes'i içerir

.52 *Ostariophysi (Kemikdesteklikeseliler)
Cypriniformes, Siluriformes'i içerir
Bilinen adlan: Sazan balığı, yayın balığı, karakeçi, kefal, elektriksaçcuı 
yılanbalığı (Güney Amerika), kırmızıhavuzbalığı, çopra balığı, golyan 
balığı, pirana (piranha)

Çamur golyan balığı, topaç golyan balığı için 597.53'e bkz. 

*592-599'da belirtildiği gibi ekleyin



.53 Atheriniformes (Cyprinodontes ve Synentognathi), Esocoidei
(Haplomi), Gasterosteiformes (Thoracostei), *Paracanthopterygii

Eski başlık: Mesichthyes
Paracanthopterygii, Batrachoidiformes, Gadiformes, Gobiesociformes, 
Lophiiformes, Percopsiformes, Polymixiformes'i içerir
Bilinen adları: Uçanbalık, zargana, uskumru turnası, turna, denizaygırı, 
yosun balığı, deniziğnesi, yılaniğnesi, pipo balığı,çamur golyan balığı, 
korsanlevrek, dikenli balık, fener balığı
Scopelomorpha (Iniomi) 597.55'e alındı

.55 Scopelomorpha (Iniomi) [eski 597.53], Clupeiformes (Isospondyli),
Gonorynchiformes, Mormyriformes, Osteoglossiformes, 
Salmoniformes

Bilinen adları: Hamsi, tirsi, çaça, sardalya, ançuez, som, alabalık, 
kertenkele balığı, tarpon, ateş balığı

Esocoidei (turnahalığı ve çamur golyan balığı) için 597.53'e bkz.

.58 *Acanthopterygii (Dikenliyüzgeçliler) Perciformes
Beryciformes, Channiformes, Dactylopteriformes, Lampriformes, 
Pegasiformes, Pleuronectiformes, Scorpaeniformes, Synbranchiformes, 
Tetraodontiformes, Zeiformes'i içerir
Bilinen adları: Kumbalığı, kefal, cennet balığı, kalkan, dil, pisi, uskumru, 
tatlisu levreği, kılıç, tuna,lüfer, levrek, horozbina, torik, kayabalığı, 
dülger balığı, orkinos, kolyoz, istavrit, palamut, gümüş, izmarit, karagöz, 
mercan, barbunya, tekir, çurçur, kırlangıç, gölge balığı, kurdele balığı, 
papağan balığı, lapina, üzgünbalık, yapışkan balığı, iskorpit, çarpanbalık, 
kurbağa balığı, yılansıbalık, kağıt balığı, tereyağ balığı, dere iskorpiti, 
çulluk balığı, çotira, sandık balığı, kirpi balığı, aybalığı

Atheriniformes, Gasterosteiformes için 597.53'e bkz.

.6 *Amphibia (Kurbağalar ve İki yaşayışlılar)
Herpetoloji'yi (Amphibia ve Reptilia bilimi), kara omurgalılarını, Tetrapoda'y' 
burada sınıflayın

Gymnophiona için 597.7'ye; Anura için 597.8'e; Reptilia (sürüngenler) 
için 597.9'a; Aves (kuşlar) için 598'e; Mammalia (memeliler) için 599'e 
bkz.

.607 4 Müzeler, koleksiyonlar, sergiler
Hayvanat bahçelerini 590.744'de sınıflayın

.65 *Caudata (Urodela)
Ambiystomoidea, Cryptobranchoidea, Salamandroidea, Sirenoidea'yı 
içerir
Bilinen adları: Kuyruklu kurbağalar, semenderler, keler, 
çamurköpekçikleri

.7 *Gymnophiona [Apoda, Caecilian'lar (Ayaksızlar)]
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.8 *Anura (Salientia: Kuyruksuz kurbağalar)
Su kurbağaları ve kara kurbağaları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

.83 *Leiopelmatidae
Eski başlık: Aınphicocoela

.84 *Discoglossoidea (Disk dilli kurbağalar) ve Pipoidea
Eski başlık: Opisthocoela (Obrukartlılar)
Pipidae dahil

Leiopelmatidae için 597.83'e bkz.

.85 *Pelobatoidea (Toprak kurbağalan)
Eski başlık: Anomocoela (Kuralsızobruklular)

.87 *Bufonoidea
Eski başlık: Procoela
Örnek: Brachycephalidae, Bufonidae (kara kurbağaları), Centrolendae 
(yaprak kurbağaları), Dendrobatidae (zehirli kurbağalar), Hylidae (ağaç 
kurbağaları), Leptodactylidae

.89 *Ranoidea
Eski başlık: Dıplasiocoela
Hyperoliidae, Ranidae (gerçek kurbağalar), Rhacophoridae’yi içerir

.9 *Reptilia (Sürüngenler)

.92 *Testudines (Chelonia)
Cryptodira, Pleurodira'yı içerir 
Bilinen adı: Kaplumbağalar

.94 *Lepidosauria (Derisipullular)
Squamata'yi burada sınıflayın

Sauria için 597.95; Serpentes (yılanlar) için 597.96'ya bkz.

.945 *Rhynchocephalia (Tuatara'lar)

.95 *Sauria
Bilinen adı: Kertenkeleler

.96 *Serpentes (Yılanlar)

.98 *Crocodilia
Bilinen adları: Timsah, krokodil

*592-599'da belirtildiği gibi ekleyin



598 Aves (Kuşlar)
Ornitolojiyi (kuşbilim) burada sınıflayın
Sıcak kanlı omurgalılar ile ilgili kapsamlı eserleri 599'da sınıflayın

ÖZET
598.01-.09 [Standart altbölümler, nadir ve nesli tükenmekte olan kuşlar]

,2 Süreçler ve parçalar, coğrafi ele alış
.3 Gruiformes, Charadriiformes, Ciconiiformes
.4 Anseriformes ve diğer sukuşları
.5 Palaeognathae
.6 Galliformes ve Columbiformes
.7 Psittaciformes, Piciformes, Trogoniformes, Cuculiformes, Coliiformes
.8 Passeriformes (Ötücü kuşlar)
.9 Falconiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes

.04 Özel konular

.042 Nadir ve nesli tükenmekte olan kuşlar
Yakın zamanlarda nesli tükenmiş olan kuşlar dahil

.072 Araştırma

.072 3 Tanımlayıcı araştırma

.072 32 Kuşları işaretleme ve kuş sayımı

.072 34 Kuş izleme
Temel numara olan 598.07234'e, 2.Tablo'dan 1 ya da 3-9 
notasyonunu ekleyin. Örneğin Doğu Afrika'da kuş izleme 
598.07234676

Ornitolojinin tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı 
Kuşların coğrafi ele alınışını 598.29'da sınıflayın 

Süreçler ve parçalar, coğrafî ele alış 
Süreçler ve parçalar

Temel numara olan 598.2'ye, 591.1-591.8 arasında 59 Ti izleyen 
numaralan ekleyin. Örneğin kuş sesleri 598.259; ancak nadir ve nesli 
tükenmekte olan kuşları 598.042'de sınıflayın

Kuşların coğrafi ele alınışı
Genel olarak alanlar, bölgeler, yerlere göre ele alış

.09

.2

.21-

.29

.291

.292

.292 2

karakuşlar 
598.33 ae sınıflayın

Özel gruplamalar
Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alınmış özel gruplamalan 
598.293-598.299'da sınıflayın
Karakuşları

Belirli karakuşlannı 598.5-598.9'da sınıflayın



.292 4 

.293-.299

Sukuşları
Belirli sukuşlarını 598.3-598.4'de sınıflayın

Belirli kıtalara, ülkelere, yerlere göre ele alış
Temel numara olan 598.29'a, 2.Tablo'dan 3-9 notasyonunu ekleyin. 
Örneğin Meksika kuşları 598.2972

598.3-598.4 Sukuşları
Kapsamlı eserleri 598.2924'de sınıflayın 

.3 Gruiformes, Charadriiformes, Ciconiiformes 
Sığsukuşlannı burada sınıflayın 

.31 *Gruiformes (Turnalar)
Cariamae, Eurypygae, Grues, Heliomithes, Mesitomithides, Otides, 
Rhynocheti, Tumices'i içerir
Bilinen adları: Turna, tellituma, sutavuklan, toykuşu, borazankuşu, 
kariyamalar

.33 ^Charadriiformes (Yağmurkuşları)
Örnek: Alcidae, Charadriidae, Recurvirostridae, Scolopacidae
Bilinen adları: Martı, yırtıcı martı, dalıcı martı, denizkırlangıcı, 
yağmurkuşu, bataklıkkırlangıcı, çulluk
Charadrii'yi (kıyıkuşları) burada sınıflayın

.338 *Laridae
Bilinen adları: Martı, karabaş martı, büyük martı, cüce martı, 
denizkırlangıcı

.34 *Ciconiiformes (Leyleksiler)
Ardeae, Balaenicipites, Ciconiae (leylekler), Phoenicopteri (flamanlar)'ı 
içerir
Bilinen adları: Balaban, flaman, ibis, balıkçıl, küçük beyazbalıkçıl, 
kaşıklıbalıkçıl, leylek

.4 Anseriformes ve diğer sukuşları

.41 * Anseriformes (Kazsılar)
Anatidae (sukuşu), Anhimidae'yi içerir
Bilinen adlan: Kaz, ördek, testeregagaliördek, bağırtlak, kuğu, 
boynuzlukuşlar

.42 *Procellariiformes (Fırtınakuşları)
Diomedeidae, Hydrobatidae, Pelecanoididae, Procellaridae'yi içerir
Bilinen adları: Albatros, fırtınakuşlan, yelkovankuşları

.43 *Pelecaniformes (Pelikanlar)
Fregatae, Odontopteryges, Pelecani, Phaethontes'i içerir
Bilinen adları: Karabatak, pelikan, yılanboyunlukuş, fregatkuşu, 
tropikkuşu, sümsükkuşu

.44 Sphenisciformes, Gaviiformes, Podicipediformes
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.442

.443

.51

.52

.53

.54

.55

.6

.61

.612

.614

.616

.617

*Sphenisciformes (Penguenler)

*Gaviiformes (Martıbenzerleri, gerdanlıdalgıçlar)

^Podicipediformes (Colymbifoımes)
Bilinen adları: Yumurtapiçi, dalgıçkuşu

598.5-598.9 Kara kuşları
Kapsamlı eserleri 598.2922'de sınıflayın

*PaIaeognathae
Uçamayan kuşları burada sınıflayın

*Struthionifoımes (Dev kuşları)

*Rheiformes (Üçparmaklı devekuşları veya Amerika devekuşları) 

*Casuariiformes (Tepeli devekuşları ve koşucu devekuşları) 

*Apterygiformes (Kiviler)

*Tinamiformes (Tinamular)

Galliformes ve Columbiformes

*Galliformes (Tavuksular) *Galli (Tavuklar)
Opisthocomi için 598.64'e bkz.

*Megapodiidae (Büyükayaklılar)

*Cracidae
Bilinen adları: Orta ve güney Amerika'da yaşayan hindibenzeri 
ağaçtavuklan, guan'lar

*Tetraonidae (Ormantavuğu)
Kırtavuklan dahil

♦Phasianidae
Bilinen adları: Evcil tavuklar, keklik, tavuskuşu, sülün, bıldırcın 

.618 *Numididae (Hinttavuğu, beçtavuğu)

.619 *Meleagrididae (Hindiler)

.64 *Opisthocomi (Tepelitavuklar)

.65 *Columbiformes
Columbae (güvercinler), Pterocletes'i (step tavukları) içerir 
Bilinen adları: güvercin, kumru, üveyik, dodo, dişligüvercin

.7 Psittaciformes, Piciformes, Trogoniformes, Cuculiformes, 
Coliiformes
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.71

.72

.73

.74

.75

.8

.81

.811

.812

.813

.82

.822

.823

.824

.83

^Psittaciformes
Bilinen adlan: Muhabbetkuşları, kokadu, lori, papağan

*Piciformes
Galbulae, *Pici'yi içerir 
Bilinen adları: Parlakkuş, tukan, ağaçkakan 

^Trogoniformes 
*Cuculiformes

Cuculi, Musophagi'yi içerir
Bilinen adları: Guguk, altınguguk, tavusguguk, muzcullar 

Opisthocomi (tepeli tavuklar) için 598.64'e bkz.

^Coliiformes (Farekuşlan)
*Passeriformes (Ötücü kuşlar), Coraciiformes (Gökkuzgunumsular), 
Apodiformes (Kolibriler)

Örnek: Ötücü saksağanlar, guguk örümcekkuşları, saksağan tarlakuşları, 
tepeliispinozlar, örümcekkuşu vireyo’lar, orman örümcekkuşları, orman 
kırlangıçları

598.81-598.88 Passeriformes (ötücü kuşlar, tüneyici kuşlar) 
Kapsamlı eserleri 598.8'de sınıflayın 
Oscines (şarkıcı kuşlar) için 598.8’i kullanın 

Bkz. Kılavuz 598.81-598.88 

Tyrannidae, Alaudidae, Hirundinidae 
*Tyrannidae (Trinalar)
*Alaudidae (Tarlakuşları)

Saksağan tarlakuşları için 598.8'i kullanın 

*Hirundinidae
Bilinen adları: Kırlangıç, pencerekırlangıcı, şehirkırlangıcı, 
kumkırlangıcı, kızılkırlangıç
Ormankırlangıçları için 598.8'i kullanın

Sittidae, Certhiidae, Paridae
*Sittidae (Sıvacıkuşları)
*Certhiidae (Tırmaşıkkuşları)
*Paridae (Baştankaralar)

Kuzey Amerika baştankaraları dahil

Cinclidae, Troglodytidae, Chamaeidae
*592-599'da belirtildiği gibi ekleyin



.832 *Cinclidae (Sukaratavukları)

.833 ^Troglodytidae (Çitkuşlan)

.834 *Chamaeidae

.84 Mimidae, Turdidae, Sylviidae

.841 *Mimidae
Bilinen adlan; Kedikuşlan, alaycı kuşlar

.842 *Turdidae (Ardıçkuşlan)
Bilinen adları: Çatalkuyruk, ardıçkuşu, Amerika narbülbülü

.843 *Sylviidae (Eski Dünya ötücü kuşlan)

.85 Bombycillidae, Ptilogonatidae, Motacillidae

.852 *Bombycillidae (tpekkuyrukkuşlan)

.853 *Ptilogonatidae (îpekkuyruklu sinekkapanlar)

.854 * Motacillidae (Kuyruksallayanlar, incirkuşlan)

.86 Laniidae, Stumidae, Corvudae, Paradisaeidae

.862 *Laniidae (Örümcekkuşları)
Guguk örümcekkuşları, biber örümcekkuşlan, örümcekkuşu 
vireyo’ları, ağaç örümcekkuşları için 598.8'i kullanın

.863 *Stumidae (Sığırcıklar)

.864 *Corvidae
Bilinen adları; Kargalar, saksağanlar, alakargalar
Ötücü saksağanlan, tarla saksağanlan, sazhkkargaları için 598.8'i 
kullanın

.865 * Paradisaeidae (Cennetkuşları)

.87 Vireonidae, Parulidae, Ploceidae

.871 * Vireonidae (Vireo’lar)
Örümcek kuşu vireoları için 598.8'i kullanın

.872 *Parulidae (Orman ötücü kuşlan)

.873 *Ploceidae (Dokumacıkuşlan)
Ötücü serçeler, örneğin İngiliz serçeleri, ev serçeleri dahil

.88 Icteridae, Thraupidae, Fringillidae

.881 *Icteridae
Bilinen adları; Karatavuk (Amerikan), sarı asma kuşlan, sarıcıklar 
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.882 *Thraupidae (Amerikan ispinozları)
Kırlangıç ispinozlan için 598.8'i kullanın

.883 *Fringillidae (İspinozlar)
Bilinen adları: Serçe, saka, ispinoz, kanarya, florya, iskete, kardinal 
Tepeli ispinozlar için 598.8’i, ötücü ispinozlar için 598.873'ü kullanın

.89 Coraciiformes ve Apodiformes

.892 ^Coraciiformes
Örnek: Alcedine, Bucerotidae, Corcaciidae, Meropidae
Bilinen adları: Arı kuşları, yalıçapkınlan, gergedan kuşları, 
çavuşkuşu, korasya veya gök kuzgunu

.899 *Apodiformes
Apodi (kılıçkırlangıcı), Trochili (sinekkuşu)'nu içerir

.9 Falconiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes

.91 *Falconiformes (Yırtıcı kuşlar)

.912 *Cathartidae (Yeni Dünya akbabalan)
Bilinen adları: Tepeliakbabalar (kondor), siyahakbaba, kralakbabası, 
hindiakbabası

.915 *Sagittariidae (Yılanakbabaları)

.916 *Accipitridae
Bilinen adlan: Kartal, şahin, atmaca, çaylak, Eski Dünya akbabalan

.917 *Pandionidae (Balıkkartalları)

.918 *Falconidae (Doğanlar)

.97 ^Strigiformes (Baykuşlar)

99 ^Caprimulgiformes
Caprimulgi, Steatomithes, Whippoorwills’! içerir
Bilinen adlan: Çobanaldatan, yağkuşu, ABD’deki çobanaldatan 
gecekuşlan

599 Mammalia (Memeliler)
Sıcak kanlı omurgalıları burada sınıflayın 

Aves (kuşlar) için 598'e bkz.
Bkz. Kılavuz 591; 591 ile 610 
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599.001-.009

.01-.09

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.001-.003 

.004 

.004 2

.005-.006 

.007 

.007 4

.008

.009

.01-.08

ÖZET
[Standart altbölümler, nadir ve nesli tükenmekte olan 

memeliler]
[Süreçler ve parçalar, coğrafi ele alış]

Monotremata (Tekdelikliler)
Marsupialia (Keseliler)
Unguiculata 
Chiroptera (Yarasalar)
Cetacea (Balinalar) ve Sirenia (Denizinekleri)
Paenungulata
Ferungulata ve Tubulidentata (Damarlı dişliler)
Primates (Maymunlar)
Hominidae (însan soyu)

Standart altbölümler 
Özel konular

Nadir ve nesli tükenmekte olan memeliler
Yakın zamanlarda nesli tükenmiş olan memeliler dahil 

Standart altbölümler 
Eğitim, araştırma; ilgili konular 

Müzeler, koleksiyonlar, sergiler
Memelilerin hayvanat bahçelerini 590.744'de sınıflayın 

însan türlerine göre tarih ve tanım
Memelilerle ilgili çalışmaların tarihi, coğrafi, kişilere göre ele 
alınışı

Memelilerin coğrafi ele alınışını 599.09'da sınıflayın 

Süreçler ve parçalar
Temel numara olan 599.0'a, 591.1-591.8 arasında 591'i izleyen numaraları 
ekleyin. Örneğin sinir sistemi fizyolojisi 599.0188; ancak nadir ve nesli 
tükenmekte olan memelileri 599.0042'de sınıflayın

Bkz. Kılavuz 599.03

Memelilerin coğrafi ele alınışı
Temel numara olan 599.09'a, 574.909-574.999 arasında 574.9'u izleyen 
numaraları ekleyin. Örneğin çöl memelileri 599.090954; ancak, deniz 
memelilerini 599.5'de sınıflayın

*Monotremata (Tekdelikliler)
Bilinen adları: Gagalı memeli hayvan (ornitorenk), karınca kirpisi (ekidna) 
Prototheria'yı (ilkel memeliler) burada sınıflayın

*Marsupialia (Keseliler)
Diprotodontia, Marsupicamivora, Paucituberculata, Permelina'yı içerir
Bilinen adları: Kanguru, kanguru faresi, kuskus, vombat, keseli ayı (koala), 
keselikurt, keselisansar, keselisıçan, keseliporsuk, keselişeytan, 
keselikarıncacıl, keseliköstebek, kanatlıkeseli *
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.31

.32

.322

.323 

.323 2

.323 3

.323 4

.33

.34

.4

.51

.53

.55

*Unguiculata
Chiroptera (yarasalar) için 599.4; Primates (maymunlar) için 599.8'e 
hkz.

*Edentata (Dişsizler) ve *Pholidota (Pullu hayvanlar)
Bilinen adları: Pangolin, tembel hayvan, yerdomuzu, armadillo (üç 
kemerli tatu), kanncayiyen

*Glires
- *Lagomorpha (Tavşanımsılar)

Bilinen adları: Yabantavşanı, tavşan, ıslıklıtavşan

*Rodentia (Kemiriciler)
*Sciuromorpha (Sincabımsılar)

Bilinen adları: Sincap, çayırköpekleri, kunduz, dağsıçanı, 
marmot veya babak, keselifare

*Myomorpha (Sıçanımsılar)
Bilinen adları: Hamster, yediuyuklayanlar, koşucu fareler, 
araptavşanları, lemming, sıçanlar, misksıçanı, tarlafaresi

*Hystricomorpha (Oklu kirpimsiler)
Bilinen adları: Sekizdişliler, fundasıçanı, bataklıkkunduzu, 
oklukirpi, okluağaçkirpisi, kobay, paka, kayafaresi. Güney 
Amerika kunduzu
Caviomorpha'yı burada sınıflayın

*Insectivora (Böcekyiyiciler veya böcekciller)
Bilinen adları: Sivrisincapçık, sıçrarhortumlu, tanrek, kirpi, köstebek, 
suköstebeği, altınköstebek, soreks, sivriburunlu tenrek, desman

*Dermoptera (Uçarmakiler, uçarlemurlar, abalımemeliler)
*Chiroptera (Yarasalar)

Megachiroptera, Microchiroptera'yı içerir

*Cetacea (Balinalar) ve Sirenia (Denizinekleri)
Deniz memelilerini, balinaları burada sınıflayın

Pinnipedia için 599.745'e hkz.

*Mysticeti (Dişsizbalinalar)
Bilinen adları: Balina, buzulbalinası, çatalkuyruklubalinalar, fin balinası, 
mavibalina, kamburbalina, kuzeybalinası

*Odontoceti (Dişlibalinalar)
Bilinen adları: Kaşalot veya ispermeçetbalinası, gagalıbalina, 
yunusbalıkları, beyaz balina, ırmak yunus balıkları, domuz balığı, 
kılıçbalinası, karabalina, denizdomuzu, katilbalina

* Sirenia (Denizinekleri)
Bilinen adları: Dugon'lar, denizayıları 
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.6 *Paenungulata
Sirenia (Denizinekleri) için 599.55'e hkz.

.61 *Proboscidea (Filler)

.62 *Hyracoidea (Kırsıçanımsılar)
Bilinen adlan: Adatavşanı, kayaporsuklan

.7 Ferungulata ve Tubulidentata (Damarlı dişliler)
Paenungulata için 599.6'ya bkz. .

.72 *Perissodactyla (Tektoynaklılar)

.725 *Equidae (Atlar)
Bilinen adları: At, eşek, katır, zebra

.727 *Tapiridae (Tapirler)

.728 *Rhinocerotidae (Gergedanlar)

.73 *Artiodactyla (Çift toynaklılar)

.734 *Suiformes
Bilinen adları: Evcil domuz, yabandomuzu, ipekari, suaygırı, 
ırmakdomuzu, geyikdomuzu, düğmeli Afrika domuzu

.735 *Ruminantia (Gevişgetirenler)

.735 5 *Traguloidea (Cücegeyikler)

.735 7 *Cervoidea (Geyikler) ve *Giraffoidea (Zürafalar)
Bilinen adlan: Alageyik, karaca, rengeyiği, kızılgeyik, 
miskgeyiği, mus, karibu, zürafa, okapi

.735 8 *Bovoidea (Boynuzlular)
Bilinen adları: Antilop, yabanöküzü (bizon), ceylan, keçi, koyun, 
yabankeçisi, yabankoyunu, inek, öküz, manda, misköküzü, yak

.736 *TyIopoda (Topuktabanlılar)
Bilinen adları: Hecindevesi, çifthörgüçlüdeve, guvanako, lama, 
vikunna, alpaka

.74 *Camivora (Etyiyiciler veya etçiller)

.744 *Fissipeda (Karaetcilleri)

.744 2 *Feloidea (Kedimsiler)

.744 22 *Viverridae (Miskkedimsiler)
Bilinen adları: Afrika mis kedisi, Asya miskkedisi, genet, 
fossa, firavunfaresi

.744 26 *Protelinae (Yelelisırtlan)
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.744 27

.744 28

.744 4 

.744 42

.744 43

.744 46 

.744 47

.745

*Hyaenidae (Sırtlanlar)
Protelinae için 599.74426'ya bkz.

*Felidae (Kediler)
Bilinen adları: Leoparlar, aslanlar, parslar 

*Canoidea (Köpeğimsiler)

*Canidae (Köpekler)
Bilinen adları: Köpek, tilki, çakal, kurt 

*Procyonidae (Küçük ayılar)
Bilinen adlan: Panda veya kediayısı, kinkaju, koati, rakun 

*Ursidae (Ayılar)

*Mustelidae (Sansarlar)
Bilinen adları: Porsuk, çizgilizorulla, kokarca, ağaçsansan, 
kayasansarı, samur, susamuru, denizsamuru, bataklıksamuru, 
gelincik, vizon, kakum veya hermin, dağgelinciği

*Pinnipedia (Denizetcilleri)
Belirli familyalar için 599.746-599.748'e bkz.

.1A()

.747

.748

.75

.8

.81

.82

599.746-599.748 Denizetcillerinin belirli familyalan
Kapsamlı eserleri 599.745'de sınıflayın

*Otariidae (îrikulaklı foklar)
Bilinen adları: Tüylü foklar, denizayısı, denizaslanı

*Odobenidae (Morslar)

*Phocidae (Kulaksız foklar)
Bilinen adlan: Balonlu fokbalığı, denizfıli, gerçek fokbalığı

*Tubulidentata (Damarlı dişliler) (Karıncayiyenler)

♦Primates (Maymunlar)

♦Prosimii
Örnek: Lemuridae (makiler), Lorisidae (loriler), Tarsiidae 
(uzunbacaklılar)
Bilinen adları: Galago, lori'ler, lemur'lar, cadı maki, ağaç soreksi, indri'ler

Cebidae (Yeni Dünya maymunları), Callithricidae, Cercopithecidae 
(Eski Dünya maymunları)

Bilinen adlan: Babunlar, marmoset yada ipekmaymun, tamarin veya 
pembemaymun, maymunlar *
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.88 *Pongidae (İnsanbenzeri maymunlar)
Hominoidea ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın 

Hominidae için 599.9'a bkz.

.882 *Hylobatinae (Uzunkollu maymunlar)
Bilinen adları: Siyamang, akelli jibbon, gümüş jibbon, küçük jibbon, 
çevik jibbon

.884 *Ponginae (Büyük maymunlar)

.884 2 *Pongo (Orangotanlar)

.884 4 *Pan (Şempanzeler)

.884 6 *Gorilla (Goriller)

.9 Hominidae (İnsan soyu)
Bu numarayı sadece, hem fiziksel antropoloji, hem de tıp bilimlerinden 
(anatomi, fizyoloji, tıp) en az birini birlikte ele alan eserler için kullanın

Fiziksel antropoloji için 573'e; tıp için 610'a bkz.
*592-599'da belirtildiği gibi ekleyin
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